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 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ  x x x  

2 
เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลงิทราเซยี –
หมู่บา้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะ

เซบู 
✈ 🍽 🍽 

SUMMIT CIRCLE 
CEBU HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
Free Day (อสิระเต็มวัน) 
Option 1 : ว่ายน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน 

Option 2 : ว่ายน ้าชมปลาซาดนี+อาหารกลางวัน 
🍽 x x 

SUMMIT CIRCLE 
CEBU HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

4 

กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการ

ซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรยี ์มรดกแห่ง
เซบู - ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

🍽 🍽 ✈  

5 เซบู-กรุงเทพ x x x  

 ราคาเพยีง 15,888.- 

                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

Enjoy Free Day ฟิลปิปินส ์ 

เซบ ูโบโฮล 5 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(PR) 

ไฮไลทท์วัร ์  
• เทีย่ว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย ์เนนิเขาชอคโกแลต, ลงินอ้ยทราเซยี 

• เยอืนเมอืงหลวงเกา่ เกาะเซบ ูชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เกา่แกโ่บราณคูเ่มอืงเซบ ู

• พเิศษ...ชมโชวพ์ืน้เมอืง คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงดนตรสีไตลฟิ์ลปิปินส ์

• อสิระเทีย่วเต็มวัน ใหท้า่นไดเ้ลอืกโปรแกรมเสรมิตามความตอ้งการ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์s เชค็อนิกรุ๊ปของสาย

การบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

วนัที ่2 
เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทราเซยี –หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต 

– Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะเซบ ูโดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทีย่วบนิที ่

PR739 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.15 ชัว่โมง 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเซบ ู  เกาะเซบ ูน าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งนี้ถอืได ้

ว่าเป็นเกาะทีม่คีวามหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาตแิปลกตา หรอื

โบราณสถานทีน่่าสนใจ น าทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผา่นชมุชนทีอ่ยู่อาศยัของชาวบา้น

ทีต่ัง้รกรากมาชา้นาน และไดร้ับอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอย่างมากในชว่งลา่อาณานคิม ผ่านชม Baclayon 

Church โบสถท์ีม่อีายุเกา่แกเ่ป็นอนัดบัสองของฟิลปิปินส ์ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงของ

พืน้เมอืงโบราณ น าทา่นชม ทราเซยี (Tarsiers) ลงิทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก มขีนาดล าตวัเพยีง 4 – 5 นิว้ 

มขีนสนี า้ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลนิ ใหท้า่นไดช้มความน่ารกัและถา่ยรูปอย่าง

ใกลช้ดิ  จากนัน้น าเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทีต่ัง้อยู่สองฝ่ังแม่น ้า น าทา่นลงเรอืลอ่ง

ชมธรรมชาตอิันร่มรืน่ พรอ้มบรกิารอาหารกลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบาๆ ทีข่บัขานโดยนักดนตรทีอ้งถิน่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่เนนิช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้า่นไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู 

แตล่ะลกูมคีวามสงูประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดนิ โดยเนนิเหลา่นี้จะมสีเีขยีวในชว่งฤดฝูน และสนี ้าตาลอ่อน

ในชว่งฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกบักอ้นชอ็คโกแลต จงึเป็นทีม่าของชือ่เนนิชอคโกแลตแห่งนี้ จากนัน้น าทา่นชม 

Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานทีร่ าลกึถงึมติรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวันออก 

ประกอบดว้ยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักส ารวจชาวสเปนคนแรกทีเ่ขา้มาตัง้ถ ิน่ฐานในซกีโลก

ตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้ าการหลัง่โลหติลงในแกว้ไวนแ์ละท าการดืม่

เพือ่เป็นสตัยป์ฏญิาณ หรอืเรยีกว่าสนธสิญัญาแห่งมติรภาพของ 2 เผ่าพันธุ ์เมือ่วนัที ่16 มนีาคม ค.ศ. 1565 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู

วนัที ่3 Enjoy your Free day อสิระเต็มวนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 หลงัจากน ัน้ใหท้า่นเลอืกอสิระโปรแกรมตามอธัยาศยั 

Option 1 : ว่ายน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 128 USD) 

Option 2 : ว่ายน ้าชมปลาซาดนี+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 130 USD) 

**หมายเหต ุ: โปรดระบุ Option ทีท่า่นตอ้งการ ณ วันทีท่า่นท าการจอง เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งท าการ

จองโปรแกรมลว่งหนา้** 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  พกัที ่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู

วนัที ่4 กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-

San Diego – อนสุาวรยี ์มรดกแหง่เซบ ู- ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 จากนัน้น าทา่นชม เมอืงเซบ ูเมอืงหลวงเกา่ จากนัน้น าทา่นผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมทีค่อย

ปกป้องภยัอนัตรายคกุคามในสมัยทีโ่จรสลดัชกุชมุ  น าทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึง่

มอีายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงของศาสนาครสิตใ์นอดตี 

น าทา่นชมโบสถ ์บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์ีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของฟิลปิปินส ์สรา้งข ึน้เมือ่ปี 1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครือ่งตกแตง่ภายใน

ตามแบบฉบับชาวจนี พรอ้มทัง้ศกึษาอดตีความเป็นมาของเมอืงเซบูในพพิธิภณัฑภ์ายในบา้นพกัทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุของเมอืง บา้นโบราณยัป ซานดเิอโกนี้เป็นบา้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและหาชมไดเ้พยีงทีเ่ดยีวใน Cebu บา้น
หลงันี้สรา้งข ึน้ในสมัยทีฟิ่ลปิปินสต์กเป็นอาณานคิมของสเปนในชว่งทศวรรษที ่1600 และตอ่มาไดก้ลายมา

เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นอดตีของผูต้ัง้รกรากชาวจนีในเมอืงนี้ วา่กนัว่าบา้นหลงันี้เป็นบา้นทรงจนีหลงั
แรกๆ ทีม่กีารสรา้งนอกประเทศจนี คน้พบการผสมผสานวัฒนธรรมจนีและสเปนทีม่คีวามแปลกแตก่็ลงตวั 

และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษทีผ่่านมา 

 จากนัน้น าทา่นชม อนสุาวรยี ์มรดกแหง่เซบู (Parian Monument) ซ ึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีส่ะทอ้นถงึ

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซบูตัง้แตยุ่คของอาณานคิมทีส่เปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่น

เดนิทางไปยังหา้ง SM Mall ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้ของฝากกลบับา้น อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ สนิคา้ข ึน้ชือ่

เมอืงเซบู 

ค า่ อสิระอาหารเย็นใหเ้พือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

19.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเซบ ูเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.25 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine 

Airlines)  เทีย่วบนิที ่PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

วนัที ่5 เซบ ู– กรงุเทพ 

00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทย 
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Enjoy Free Day ฟิลปิปินส ์เซบ ูโบโฮล 5 วนั 2 คนื โดยสายการบนิฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(PR) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่16-20 ก.พ. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่23-27 ม.ีค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่06-10 เม.ย. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่18-22 พ.ค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  ราคานีร้วมรายการ
ทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

                                ***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 15 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ยและจะตอ้งเสยีคา่เขา้ประเทศกบัทางต.ม.  3,120 เปโซ หรอื 1,920  บาท 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ใน

กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   
แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,000 /ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอน

เงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.      หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั  
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม 
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีม

คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋
เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
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6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ
ฟิลปิปินส ์ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้

จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ า
ตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋ว
เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 
 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศฟิลปิปินส ์มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศลาว
ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ใน

กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของ
แตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที่
ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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