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 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 ์

• อสิระเทีย่วเต็มวนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกโปรแกรมเสรมิตามความตอ้งการ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่05-09 ม.ค. 62      15,888 
วนัที ่26-30 ม.ค. 62      15,888 
วนัที ่02-06 ก.พ. 62      15,888 
วนัที ่16-20 ก.พ. 62      15,888 
วนัที ่02-06 ม.ีค. 62      15,888 
วนัที ่23-27 ม.ีค. 62      15,888 
วนัที ่06-10 เม.ย. 62      15,888 
วนัที ่13-17 เม.ย. 62      15,888 
วนัที ่18-22 พ.ค. 62      15,888 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์s เช็คอนิกรุ๊ปของสาย
การบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

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

– Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู

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

PR739 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.15 ชัว่โมง 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเซบ ู  เกาะเซบ ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งนี้ถอืได ้

ว่าเป็นเกาะที่มคีวามหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาตแิปลกตา หรอื

โบราณสถานที่น่าสนใจ น าท่านเดนิทางมุ่งหนา้สู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบา้น

ทีต่ัง้รกรากมาชา้นาน และไดรั้บอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในชว่งลา่อาณานคิม ผา่นชม Baclayon 

Church โบสถท์ีม่อีายเุก่าแกเ่ป็นอันดับสองของฟิลิปปินส ์ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงของ

พืน้เมอืงโบราณ น าท่านชม ทราเซยี (Tarsiers) ลงิทีม่ขีนาดเล็กทีสุ่ดในโลก มขีนาดล าตัวเพยีง 4 – 5 

นิว้ มขีนสนี า้ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลนิ ใหท้่านไดช้มความน่ารักและถ่ายรูป

รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม  

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

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  x x x  

2 
เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทราเซยี –
หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะ
เซบ ู

✈ 🍽 🍽 
SUMMIT CIRCLE 
CEBU HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
Free Day (อสิระเต็มวัน) 
Option 1 : วา่ยน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน 
Option 2 : วา่ยน ้าชมปลาซาดนี+อาหารกลางวัน 

🍽 x x 
SUMMIT CIRCLE 
CEBU HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการ
ซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรยี ์มรดกแหง่
เซบ ู- ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

🍽 🍽 ✈  

5 เซบ-ูกรงุเทพ x x x  
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อยา่งใกลช้ดิ  จากนัน้น าเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังแมน่ ้า น าท่านลง

เรอืล่องชมธรรมชาตอิันร่มรืน่ พรอ้มบรกิารอาหารกลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรี

ทอ้งถิน่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

แต่ละลกูมคีวามสงูประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดนิ โดยเนนิเหล่านี้จะมสีเีขยีวในชว่งฤดูฝน และสนี ้าตาลออ่น

ในชว่งฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลต จงึเป็นทีม่าของชือ่เนนิชอคโกแลตแหง่นี้ จากนัน้น าท่านชม 

Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่ร าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก 

ประกอบดว้ยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักส ารวจชาวสเปนคนแรกทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานในซกี

โลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้ าการหลั่งโลหติลงในแกว้ไวนแ์ละท าการ

ดืม่เพือ่เป็นสัตยป์ฏญิาณ หรอืเรยีกว่าสนธสิัญญาแห่งมติรภาพของ 2 เผ่าพันธุ ์เมือ่วันที ่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 : วา่ยน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไมร่วมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 128 USD) 

Option 2 : วา่ยน ้าชมปลาซาดนี+อาหารกลางวัน (ราคาไมร่วมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 130 USD) 

**หมายเหตุ : โปรดระบ ุOption ทีท่่านตอ้งการ ณ วันทีท่่านท 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 

 จากนัน้น าทา่นชม เมอืงเซบู เมอืงหลวงเกา่ จากนัน้น าท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมทีค่อย

ปกป้องภยัอนัตรายคุกคามในสมัยทีโ่จรสลัดชกุชมุ  น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึง่

มอีายกุวา่ 485 ปี เป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความรุง่เรอืงของศาสนาครสิตใ์นอดตี 

น าท่านชมโบสถ์ บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์ี่เก่าแก่

ทีส่ดุของฟิลปิปินส ์สรา้งขึน้เมือ่ปี 1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครือ่งตกแตง่ภายในตามแบบฉบบั
ชาวจนี พรอ้มทัง้ศกึษาอดตีความเป็นมาของเมอืงเซบใูนพพิธิภัณฑภ์ายในบา้นพักทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง บา้นโบราณ

ยัป ซานดเิอโกนีเ้ป็นบา้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและหาชมไดเ้พยีงทีเ่ดยีวใน Cebu บา้นหลงันี้สรา้งขึน้ในสมัยทีฟิ่ลปิปินสต์ก
เป็นอาณานคิมของสเปนในชว่งทศวรรษที ่1600 และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นอดตีของผูต้ัง้

รกรากชาวจนีในเมอืงนี ้วา่กนัวา่บา้นหลังนีเ้ป็นบา้นทรงจนีหลังแรกๆ ทีม่กีารสรา้งนอกประเทศจนี คน้พบการผสมผสาน
วฒันธรรมจนีและสเปนทีม่คีวามแปลกแตก็่ลงตวั และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษทีผ่า่นมา 

 จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรยี ์มรดกแหง่เซบู (Parian Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีส่ะทอ้นถงึเหตุการณ์ทาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงเซบตูัง้แตยุ่คของอาณานคิมทีส่เปนปกครอง  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังหา้ง SM Mall 

ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้ของฝากกลับบา้น อาทเิชน่ มะมว่งอบแหง้ สนิคา้ขึน้ชือ่เมอืงเซบ ู

ค า่ อสิระอาหารเย็นใหเ้พือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

19.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเซบ ูเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.25 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine 

Airlines)  เทีย่วบนิที ่PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

วนัที ่5 เซบ ู– กรงุเทพ 

00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺ 

 



                GO1CEB-PR001    หนา้ 4 จาก 7 

 

 

  

  

 

 

 
โปรแกรม : 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
เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่05-09 ม.ค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่26-30 ม.ค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

วนัที ่02-06 ก.พ. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888 

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

วนัที ่02-06 ม.ีค. 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 [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 5,000.-  ราคานีร้วม
รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

                                ***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

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

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้
ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   
แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

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

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,000 /ทา่น/ทรปิ 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ 

โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.      หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  
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การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร

จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ

คา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น
แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ

ประเทศฟิลปิปินส ์ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถ
เดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมด
เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศฟิลปิปินส ์มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) 
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ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


