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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที่ยง ค่า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-เซบ ู - - - - 

2 เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้าน

โลบ๊อค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะ

เซบู 

/ / / BRUMINI RESORT 

หรอืเทียบเท่า 

3 เซบู–ออสล๊อบ–ว่ายน ่าดูฉลามวาฬ- น ่าตก Tumalog Falls–เซบู / / / BRUMINI RESORT 

หรอืเทียบเท่า 

4 เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเป

โดร-วดั TAOIST–อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้งห้าง SM 

Mall 

/ / -  

5 กรุงเทพฯ - - -  

 

ขอ้แนะนา่ประกอบการตัดสนิใจ 

 โปรแกรมทัวร์คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนท่าให้ไม่เสียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจ่าชาติไม่เสียเวลาเปล่ียนเครื่อง น ่าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมนี เหมาะกับทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวไฮไลท์ทั งหมดอาทิ เช่นการว่ายน ่าชมฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด 
เกาะโบโฮล ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถ์ซานโต้ นิโน 

 ไซส์กรุ๊ปไม่ใหญ่ พร้อมหวัหน้าทวัร์ดแูลตลอดทั งทริป 

 โปรแกรมทัวร์รวมค่าอุปกรณ์ด่าน ่าตื นเรียบร้อยแล้ว 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เซบ ู

22.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T เช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัและอ่านวยความ

สะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัทีส่อง เซบ–ูเกาะโบโฮล–ผา่นชม Balayon Church–ลิงทราเซยี หมู่บา้นโบลอค 

                   เนนิชอ็คโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบ ู

01.30 น. น่าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

06.15 น.  เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู น่าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 
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จากนั น น่าท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี ถือได้ว่า

เป็นเกาะท่ีมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรอื

โบราณสถานที่น่าสนใจ น่าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศยัของชาวบ้าน

ที่ตั งรกรากมาช้านาน และได้รบัอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม 

Baclayon Churchโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัด

แสดงของพื นเมืองโบราณ น่าท่านชม ทราเซยี (Tarsiers)ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดล่าตัว

เพียง 4 – 5 นิ ว มีขนสีน ่าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและ

ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด  จากนั นน่าเดินทางสู่ หมู่บา้นโลบอ๊ค (Loboc)ชุมชนเล็กๆที่ตั งอยู่สองฝั่งแม่น ่า น่า

ท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ท่ีขับขานโดย

นักดนตรีท้องถิ่น 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน  (บนเรือ) 

บ่าย จากนั นน่าท่านสู่ เนนิชอ็คโกแลต (Chocolate Hill)ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจ่านวน 1,268 ลูก 

แต่ละลูกมีความสงูประมาณ 30 เมตรจากพิ นดิน โดยเนินเหล่านี จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน ่าตาล

อ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินช็อคโกแลตแห่งนี  จากนั น          

น่าท่านชม Blood Compact Shireอนุสรณ์สถานที่ร่าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวนัออก                 

ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักส่ารวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั งถิ่นฐานใน

ซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si Katunaผู้น่าเกาะโบโฮ ทั งสองได้ท่าการหล่ังโลหิตลงในแก้วไวน์และท่า

การดื่มเพ่ือเป็นสตัย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

ค.ศ. 1565 จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ท่าเรือน่าท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลา

โดยประมาณ 2 ชั่วโมงค่่า  

ค่่า  รบัประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ท่ีพัก  
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วนัทีส่าม เซบ–ูออสลอ๊บ–วา่ยน า่ดูฉลามวาฬ–น า่ตก Tumalog Falls -เซบ ู   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั น พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั่ง จากนั นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ 

(Oslop) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ น่าท่านเข้ารับฟังอภิปรายสั นๆเกี่ยวกับ

การว่ายน ่ากับฉลามวาฬ น่าท่านว่ายน ่าแบบสน๊อกเกอร์ล่ิงเพ่ือชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถน่า

กล้องถ่ายรูปกันน ่าถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลา

ฉลามวาฬ  ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่กับปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ น ่าตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชื่นไปกับน ่าตกย่ิงใหญ่ในบรรยากาศท่ี

อบอวลไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เดินทางกลับไปยังเมืองเซบูใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

ค่่า รบัประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 น่าคณะเข้าสู่ท่ีพัก  

 

วนัทีส่ี ่  เซบ–ูป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต้ นโิน-วดั TAOIST – 

                   อนสุาวรีย ์มรดกแหง่เซบู-ช้อปปิง้หา้ง SM Mall 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั นน่าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั นน่าท่านผ่านชม ปอ้มปราการซานเปโดรป้อมที่

คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมยัที่โจรสลัดชุกชุม  น่าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s 

Cross)ซึ่งมีอายกุว่า 485 ปี เป็นสญัลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีตน่า

ท่านชมโบสถซ์านโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino)โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้าง

ขึ นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั นพาท่านทุกท่านชม วัด TAOISTซึ่งเป็นวดัลัทธิเต๋าที่สร้างขึ นโดยชาวจนีที่อาศยัอยู่ในเกาะเซบูช่วง

ปี พ.ศ 2515 ด้วยความสูง 300 เมตรเหนือระดับน ่าทะเล มีการจัดพิธีกรรมของลัทธิเต๋าดั งเดิมทุกวันพุธ

และวันอาทิตย์ โดยการปีนขึ นเขา 81 ขั นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลัทธิเต๋า) เพ่ือขึ นไปจุดธูป

และฟังบทสวดให้พรของพระสงฆ์ โดยทางเข้าวิหารจะจ่าลองเป็นก่าแพงเมืองจีน โดยทุกท่านที่ขึ นไปจะ

ได้ชมทศันีย์ภาพของเกาะเซบู 
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จากนั น น่าท่านชม อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู (Parian Monument)ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั งแต่ยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง  หลังจากนั นน่าท่านเดินทางไปยัง

ห้าง SM Mallให้ท่านได้อิสระซื อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ นชื่อเมืองเซบู  

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศยั 

19.00 น. น่าท่านเดินทางไปยังสนามบิน 

21.25 น. น่าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  

เที่ยวบินที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

วนัทีห่า้ กรงุเทพฯ 

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

อัตราคา่บริการ 

 

กา่หนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ

12ป)ี 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ

12ป)ี 

พักเดีย่ว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

4-8 ตุลาคม 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

12-16 ตุลาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

19-22 ตลุาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

2-6 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

8-12 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

15-19 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

    22-26 พฤศจกิายน 15,999 15,999 14,999 5,500 0,999 

29 พ.ย–3 ธ.ค 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

6-10 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

13-17 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

21-25 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครั งกอ่นทา่การออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ขวบ 8,000 บาท** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา่นวน 19 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจา่นวนดงักลา่ว  

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

 

การชา่ระคา่บรกิาร 

งวดที ่1 : สา่รองทีน่ัง่จา่ย 5,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่สา่เนาหนังสอืเดนิทาง 

 งวดที ่2 :ชา่ระยอดสว่นที่เหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

 หากไมช่า่ระคา่ใชจ้า่ยภายในกา่หนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต 

- ช่าระโดยเงินสด 

- ช่าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีร์เชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ่ากัด 

- ช่าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จา่กัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์  เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร์           เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย ์

กรณชีา่ระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่า่การรดู 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจ่าทั งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจ่า 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจ่า 50 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7 วัน หักมัดจ่า 80 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 

-ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ / ท่าน 

**ส่าคัญ!! บริษทัท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและ

ในขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั งไทยและเซบ ูขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทกุ

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   
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พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ่าคืน ไมว่่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิ่มของน ่ามันเชื อเพลิง  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบไุว้ในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมที่พักระดบั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  

 ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณสีัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั ง 

 น ่าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน 

 น ่าหนักกระเป๋า ส่าหรับโหลด 30 กิโลกรัม กระเปา๋ถือขึ นเครือ่ง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท่าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าวีซ่าส่าหรับชาวต่างชาติ (หากใช้พาสปอร์ตอื่นเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

 ค่าน ่าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่โทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เปน็ธรรมเนยีมปฏบิัตใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเที่ยวควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถทีค่อยบรกิารเรา 

1,000 บาทตอ่ทรปิ 

ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิป ขึ นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน  
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ่ากัด 

รายการทัวร์       วนัเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

              

               

              

               

จ่านวนผู้เดินทางทั งหมด     คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ่านวนห้องพักที่ใช้ทั งหมด    ห้อง (ห้องพกัคู่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง 

 ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช้ือ่ทั งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถกูตอ้งตามหนงัสือ

เดนิทาง 

ล่าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเนื อววั                ไม่ทานเนื อหมู          ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรตั 

รายละเอียดอื่นๆ              

               

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด      

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

               (     ) 

                        วนัที่       

 

 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ ขอบคณุทกุทา่นที่ใหเ้กียรตใิช้บริการ
ของเรา 


