ฟิ ลิปปิ นส์ Have Fun เซบู 4 วัน 2 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงปิ๊ กมี่ทาร์ เซียร์
บ้ านโบราณ Yap-San Diego |อนุสาวรี ย์ มรดกแห่งเซบู | อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้ นเพียง
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25)
วันที่ 2 เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงปิ๊ กมี่ทาร์ เซียร์ - หมูบ่ ้ านโบลอค – เนินชอคโกแลต –
Blood Compact Shire - เกาะเซบู
วันที่ 3 Free Day (อิสระเต็มวัน)
Option 1 : ว่ายน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน
Option 2 : ว่ายน ้าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน
วันที่ 4. กางเขนโบราณ - บาซิลติ ้ า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้ านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรี ย์ มรดกแห่งเซบู ช้ อปปิ ง้ ห้ าง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR738 : 21.10 - 23.59)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (PR739 : 01.30 - 06.25)
22.00 น.

วันที่2
01.30 น.
06.25 น.
เช้ า

กลางวัน

2

คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์
แอร์ ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก

เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่ านชม Balayon Church – ลิ ง ปิ๊ กมี่ ท าร์ เซี ย ร์ หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู
นาท่ านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์ แอร์ ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.15 ชัว่ โมง
เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
บริการอาหารเช้ าแบบ Breakfast box
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรื อเฟอร์ รี่ ใช้ เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง เกาะแห่งนี ้ถือได้ วา่ เป็ นเกาะที่มีความ
หลากหลายด้ านการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรื อโบราณสถานที่นา่ สนใจ นาท่านเดินทางมุง่
หน้ าสูต่ อนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้ านที่ตงรกรากมาช้
ั้
านาน และได้ รับอิทธิพลด้ านศาสนาเป็ นอย่างมาก
ในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ ที่มีอายุเก่าแก่เป็ นอันดับสองของฟิ ลิปปิ นส์ ปั จจุบันได้ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงของพื ้นเมืองโบราณ นาท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในโลก มีขนาดลาตัวเพียง 4 – 5
นิ ้ว มีขนสีน ้าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ ายกับตัวเกรมลิน ให้ ท่านได้ ชมความน่ารักและถ่ายรู ปอย่างใกล้ ชิด จากนันน
้ า
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตงอยู
ั ้ ่สองฝั่ งแม่น ้า นาท่านลงเรื อล่องชมธรรมชาติอนั ร่ มรื่ น พร้ อมบริ การ
อาหารกลางวัน เคล้ าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขบั ขานโดยนักดนตรี ท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ ทา่ นได้ ชมกลุม่ ภูเขาขนาดย่อมจานวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูง
ประมาณ 30 เมตรจากพิ ้นดิน โดยเนินเหล่านี ้จะมีสเี ขียวในช่วงฤดูฝน และสีน ้าตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ ายกับ
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ก้ อนช็อคโกแลต จึงเป็ นทีม่ าของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่ราลึกถึง
มิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้ วยรูปปั น้ ของ Miguel Lopez de Legazpi นักสารวจชาวสเปนคน
แรกที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นาเกาะโบโฮ ทังสองได้
้
ทาการหลัง่ โลหิตลงในแก้ วไวน์และ
ทาการดื่มเพื่อเป็ นสัตย์ปฏิญาณ หรื อเรี ยกว่าสนธิสญ
ั ญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อ

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่ า, เมืองเซบู

Free Day (อิสระเต็มวัน)
วันที่ 3 Option 1 : ว่ ายนา้ ชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน
Option 2 : ว่ ายนา้ ชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน
เช้ า
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รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนัน้ ให้ ท่านเลือกอิสระโปรแกรมตามอัธยาศัย
Option 1 : ว่ายน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 128 USD)
Option 2 : ว่ายน ้าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 130 USD)
**หมายเหตุ : โปรดระบุ Option ที่ท่านต้ องการ ณ วันที่ท่านทาการจองทัวร์ เนื่องจากทางบริษัทต้ องทาการจอง
โปรแกรมล่ วงหน้ า**
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย (อิสระ)
โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่ า, เมืองเซบู

กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้ อมปราการซานเป
โดร - บ้ านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรี ย์ มรดกแห่ งเซบู – ช้ อปปิ ้ ง
วันที่ 4
ห้ าง SM City Cebu – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR738 : 21.10 23.59)
เช้ า

กลางวัน
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า พาท่านผ่านชม ป้ อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคาม
ในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม นาท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซึง่ มีอายุกว่า 485 ปี เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ เห็น
ถึงความรุ่งเรื องของศาสนาคริ สต์ในอดีต
นาท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิ โ น (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของฟิ ลิปปิ นส์
สร้ างขึ ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านชมบ้ านโบราณ Yap-San Diego ให้ ทา่ นได้ ชมสถาปั ตยกรรมและเครื่ องตกแต่งภายในตามแบบฉบับชาวจีน
พร้ อมทังศึ
้ กษาอดีตความเป็ นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑ์ภายในบ้ านพักที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมือง บ้ านโบราณยัป ซานดิเอโกนี ้
เป็ นบ้ านที่เก่าแก่ที่สดุ และหาชมได้ เพียงที่เดียวใน Cebu บ้ านหลังนี ้สร้ างขึ ้นในสมัยที่ฟิลปิ ปิ นส์ตกเป็ นอาณานิคมของสเปน
ในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาได้ กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้ อนให้ เห็นอดีตของผู้ตงรกรากชาวจี
ั้
นในเมืองนี ้ ว่ากันว่า
บ้ านหลังนี ้เป็ นบ้ านทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสร้ างนอกประเทศจีน ค้ นพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความ
แปลกแต่ก็ลงตัว และได้ แทรกซึมเข้ ามาในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์กว่าศตวรรษที่ผา่ นมา
จากนัน้ น าท่ า นชม อนุ ส าวรี ย์ มรดกแห่ งเซบู (Parian Monument) ซึ่ ง เป็ นอนุ ส าวรี ย์ ที่ ส ะท้ อนถึ ง เหตุก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ ของเมืองเซบูตงแต่
ั ้ ยคุ ของอาณานิคมที่สเปนปกครอง
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ค่า
19.00 น.
21.25 น.
23.59 น.

หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังห้ าง SM City Cebu ให้ ทา่ นได้ อิสระซื ้อของฝากกลับบ้ าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ ง สินค้ าขึ ้น
ชื่อเมืองเซบู
อิสระอาหารเย็นให้ เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ งได้ ตามอัธยาศัย
นาท่านสูส่ นามบินเซบู เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์ แอร์ ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR738
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ 

อัตราค่ าบริการ : ฟิ ลิปปิ นส์ Have Fun เซบู 4 วัน 2 คืน (PR)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

10-13 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
14-17 ก.ย. 62
28 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
12-15 ต.ค. 62
19-22 ต.ค. 62
02-05 พ.ย. 62
16-19 พ.ย. 62
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
07-10 ธ.ค. 62

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900

14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900

14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

8,400
8,400
8,400
8,400
9,400
8,400
8,400
8,400
9,400
9,400

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริ บรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี ้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบิน

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1000 /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

5

ฟิ ลปิ ปิ นส์ Have Fun เซบู 4 วัน 2 คืน โดยสายการฟิ ลปิ ปิ นส์แอร์ ไลน์ (PR)
PR001]

[GQ1CEB-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากั บสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
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ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
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4.
5.
6.

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่า ใช้ จ่า ยส่ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการ เช่น ค่า เครื่ อ งดื่ ม , ค่า อาหารที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
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บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
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บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนินโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืนเงิ นให้ ส าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
2.
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