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 เร ิม่ตน้เพยีง 22,888.- 

                     รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
 

 

ฟิลปิปินส-์มะนลิา น ัง่รถ Jeepney  

ชมภเูขาไฟตาอลั 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่15-17 ก.พ. 62      22,888.- 

วนัที ่15-17 ม.ีค. 62      22,888.- 
วนัที ่05-07 เม.ย. 62      23,888.- 

วนัที ่12-14 เม.ย. 62      23,888.- 

วนัที ่01-03 พ.ค. 62      23,888.- 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62      22,888.- 

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 
12 usd /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – มะนิลา 

12.30 

น. 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุ๊ปของ 

สายการบินไทย (Thai Airways) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวย 

ความสะดวก 

14.50 

น. 

 น าทา่นเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG624 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

19.00 

น. 

เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือ

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มะนลิา 
x ✈ 🍽 Kimberly Hotel  ระดบั 

3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 
มะนลิา –Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภเูขาตาอลั – ชอ็ป
ป้ิงหา้ง SM Mall - ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

🍽 🍽 🍽 Kimberly Hotel  ระดบั 
3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 
สวนไรซาล – อนิทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ป้อมปราการ
ซานตอิาโก – มะนลิา – บรไูน – กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  

ไฮไลท์...ราคาทวัร์สบายกระเป๋า 
• ชม ววิภูเขาไฟตาอลั ภูเขาไฟท่ีเลก็ท่ีสุด ท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ 
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจ๊ิปหลากสีสนั 
• โบสถซ์านอะกสุติน สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  พกัท่ี Kimberly Manila Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 2 มะนิลา - Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอลั – ช็อปป้ิงหา้ง SM Mall – ชมโชวพ้ื์นเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางสูเ่มือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหวา่งการเดินทางให ้

ทา่นเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากนั้นน าทา่นสูจุ่ด

ชมวิว People’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มวิว ภูเขาไฟตาอลั (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตัง้อยู ่

กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองน่ังรถ Jeepney ข้ึนสูจุ่ดชมวิว **รวม

คา่บริการแลว้ จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศฟิลิปปินส ์เป็นผลิตผล

จากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐไดท้ิ้งรถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกครั้งท่ีสองเอาไว ้ชาวฟิลิปปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพ่ือท าเป็น

รถโดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ชบ้รรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศิลปะลวดลายตา่งๆท่ีใหสี้ฉูดฉาดตามแบบชาว

ฟิลิปปินส ์ซ่ึงในปัจจุบนั รถจ๊ีปน่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้า่เป็น

สญัลกัษณอ์ยา่งนึงของชาวฟิลิปปินสเ์ลยก็วา่ได ้หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสูห่า้ง SM MALL เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญแ่ละ

มีสาขาเยอะท่ีสุดในฟิลิปปินส ์ใหท้า่นไดอิ้สระช็อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเชน่ มะมว่งอบแหง้ ป๊อปคอน

หลากหลายรสชาติ เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! พรอ้มชมโชวพ้ื์นเมือง 

   พกัท่ี  Kimberly Manila Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถซ์านอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป็นท่ีตัง้ของ อนุสาวรีย ์

โฮเซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี 

ยงัเป็นจุดท่ีฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์หง่น้ีจึงมีความส าคญัตอ่ชาว

ฟิลิปปินส ์และเป็นจุดแรกท่ีใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากน้ันน าทา่นชม 

อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพ่ือป้องกนัการรุกราน ภายในป้อม

อินทรามูรอส ถูกสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรม

แบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่งมิดชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วร

พลาดเม่ือมาเยือนกรุงมะนิลา     

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นชม โบสถซ์านอะกสุติน (San Agustin Church) สรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปตัยกรรมของสเปน

เป็นส่ิงปลูกสรา้งหน่ึงเดียว ภายในอินทรามูรอสท่ีไมถู่กระเบิดในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้น

หนา้ท่ีชวนมองในสไตลด์อริกและประตูใหญท่ี่แกะสลกัหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธา

เป็นอยา่งย่ิงใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัล า้คา่ไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศิลปิน 

งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากน้ันน าทา่นชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) 

สรา้งมาติดกบัแมน่ ้าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในการรับมือขา่ศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนั

เป็นอนุสรณส์ถานท่ีระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยั

แหง่การตอ่ตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถา่ยรูปแตง่งานท่ีน่ีอีก
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ดว้ย 

18.00 

น. 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพ่ือน าทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.05 

น. 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG625 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

20.00 

น. 

เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

      

 

โปรแกรม : มหศัจรรย ์AEC  ฟิลิปปินส-์มะนิลา 3 วนั 2 คืน โดยสายการบินไทย 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี(เสริม

เตียง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สริมเตียง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 15-17 ก.พ. 62  22,888 21,888 20,888 4,900 10,388 

วนัท่ี 15-17 มี.ค. 62 22,888 21,888 20,888 4,900 10,388 

วนัท่ี 05-07 เม.ย. 62 23,888 22,888 21,888 4,900 10,888 

วนัท่ี 12-14 เม.ย. 62 23,888 22,888 21,888 4,900 10,888 

วนัท่ี 01-03 พ.ค. 62 23,888 22,888 21,888 4,900 10,888 

วนัท่ี 17-19 พ.ค. 62 22,888 21,888 20,888 4,900 10,388 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั ] ท่านละ 5,000.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร+์ตัว๋

เคร่ืองบิน *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และท่ีประเทศฟิลิปปินส ์ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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                                ***รายการน้ีไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 

12 usd /ท่าน/ทริป // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) *** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที  

ทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วนักอ่นการเดินทาง  

5. เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้   แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดินทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร์) 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 

3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน ้าหนักตามสายการบิน

ก าหนด 

3. คา่ท าหนังสือเดินทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 

5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน รวมทา่นละ 12 USD /ทา่น/ทริป 

 

เง่ือนไขการจอง  

1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการ โอนเงิน

ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเสน้ทาง ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้ับ เงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

3.      หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่ ่างจงัหวดั)  ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี กอ่น 

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

4.     หากในคณะของท่าน มี ผู ต้ ้องการดูแลพิ เศษ  น่ั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก , ผู สู้ งอายุ , มี โรคประจ าตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่ คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความ 

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด  
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การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่า

ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทัง้หมด 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส ์ไมมี่การคืน

เงินทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่

สามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคืน
คา่บริการท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการน้ันๆ 
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธไ์มคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 
14.  โรงแรมท่ีพกัในประเทศบรูไน และประเทศฟิลิปปินส ์มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบั

ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของ
ประเทศลาวตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียวเทา่น้ัน โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรือ Double) ใน
กรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซ่ึงมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย ลา่ชา้ 
หรืออุบติัเหตุตา่งๆ ใดๆทัง้ส้ิน 

16.  เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

17.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

18.   ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มิ 

เช่นนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ิน 
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