
 

           

  

 

 

 

 

 

 
                                      
 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 22,888.- 

                     รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

ฟิลปิปินส-์มะนลิา น ัง่รถ Jeepney  

ชมภเูขาไฟตาอลั 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
• ชม ววิภเูขาไฟตาอลั ภเูขาไฟทีเ่ลก็ทีส่ดุ ทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลสาบ 
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสสีนั 
• โบสถซ์านอะกสุตนิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน 
 



 

           

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่05-07 เม.ย. 62      23,888.- 

วนัที ่12-14 เม.ย. 62      23,888.- 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62      22,888.- 

  

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

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – มะนลิา 

12.30 

น. 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D เชค็อนิกรุ๊ปของ 

สายการบนิไทย (Thai Airways) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวย 

ความสะดวก 

14.50 

น. 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิไทย (Thai Airways) เทีย่วบนิที ่

TG624 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.00 

น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่

 พกัที ่Kimberly Manila Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 มะนลิา - Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภเูขาตาอลั – ช็อปป้ิงหา้ง SM Mall – ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุมะนลิา ระหวา่งการ

เดนิทางใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทวิทศันช์นบททีส่วยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรยีงรายตาม

ทาง จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิ People’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มววิ ภเูขาไฟตาอลั (Taal Vocano) 

เป็นภเูขาไฟทีม่ขีนาดเล็กและตัง้อยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตาไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ...ใหท้า่น

ไดท้ดลองน่ังรถ Jeepney ขึน้สูจ่ดุชมววิ **รวมคา่บรกิารแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุมะนลิา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส ์

  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 – กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  



 

           

เป็นผลติผลจากเดมิทีก่องทพัสหรัฐไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ทีใ่ชใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ด ้

น ามาดัดแปลงเพือ่ท าเป็นรถโดยสาร เพือ่เอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะ

ลวดลายตา่งๆทีใ่หส้ฉูีดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึง่ในปัจจบุนั รถจี๊ปนีย่เ์ป็นรถยนตท์ีใ่ชเ้ป็นรถโดยสาร

สาธารณะทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์อยา่งนงึของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้หลังจากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูห่า้ง SM MALL เป็นหา้งทีม่ขีนาดใหญแ่ละมสีาขาเยอะทีส่ดุในฟิลปิปินส ์ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ป

ป้ิงเลอืกซือ้ของฝากกลับเมอืงไทย อาทเิชน่ มะมว่งอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาต ิเป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

   พกัที ่ Kimberly Manila Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สวนไรซาล – อนิทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ป้อมปราการซานตอิาโก – มะนลิา –กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุมะนลิาเป็นทีต่ัง้ของ 

อนุสาวรยี ์โฮเซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และ

ในบรเิวณเดยีวกนันี ้ยงัเป็นจดุทีฟิ่ลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนอืสหรัฐอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรยีแ์หง่นีจ้งึ

มคีวามส าคญัตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และเป็นจดุแรกทีใ่ชเ้ป็นหลกักโิลเมตรแรกส าหรับนับระยะถนนทกุๆสายในลซูอน 

จากนัน้น าทา่นชม อนิทรามรูอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพือ่

ป้องกนัการรกุราน ภายในป้อมอนิทรามรูอส ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, 

วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมยัยโุรปตอนกลาง มกี าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยาม

อยา่งมดิชดิ ถอืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนกรงุมะนลิา     

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม โบสถซ์านอะกสุตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรม

ของสเปนเป็นสิง่ปลกูสรา้งหนึง่เดยีว ภายในอนิทรามรูอสทีไ่มถ่กูระเบดิในสงครามโลกครัง้ที ่2 ชมความงามของ

ผนังโบสถด์า้นหนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อรกิและประตใูหญท่ีแ่กะสลักหนเป็นรปูนักบญุอะกสุตนิ กบันักบญุโมนกี

ทีง่ดงามน่าเจรญิศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่ไวใ้หไ้ดช้ืน่ชม

มากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศลิปิน งานประณีตศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซกินั จากนัน้น าทา่นชม 

ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกบัแมน่ ้าปาสกิ ซึง่ถอืเป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคญัในการ

รับมอืขา่ศกึศตัร ูเดมิเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮ

เซ ่ ไรซาล) ผูถ้กูจองจ าทีน่ีจ่นสิน้ชวีติในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแหง่การตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อมแหง่นีย้งั

เป็นสถานทีถ่า่ยรปูงานแตง่งาน ทีบ่า่วสาวจะนยิมมาถา่ยรปูแตง่งานทีน่ีอ่กีดว้ย 

18.00 

น. 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ นนิอย อาเกยีโน ่เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับประเทศไทย 

20.05 

น. 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย (Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG625 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.00 

น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 

 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

           

 
โปรแกรม : มหศัจรรย ์AEC  ฟิลปิปินส-์มะนลิา 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิไทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

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

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

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

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

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

                                ***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 

12 usd /ทา่น/ทรปิ // หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้   

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 และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 12 USD /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  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร

จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พกัและต ั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 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย ประเทศ

ฟิลปิปินส ์ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น
ไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการ
มัดจ 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.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ 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.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศบรไูน และประเทศฟิลปิปินส ์มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กั

แตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการ

จัดระดับดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพัก

คู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก

และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพัก

ตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

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 

 


