ตารางการเดินทาง
B/L/D

วันที่ 3

กรุงเทพฯ – มะนิ ลา - เมือง ตาไกไต – Taal Volcano– St. Joseph Parish Church
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – ป้ อมปราการซานติอาโก – โบสถ์ซานอะกุสติน – สุสานทหารอเมริกนั - SM
Mall of Asia
มะนิ ลา – Corrigedor Island – อุโมงค์มาลินตา – The Gun Emplacement – อุทยานมิตรภาพ

วันที่ 4

มะนิ ลา– กรุงเทพฯ

B/-/-

วันที่ 1
วันที่ 2

B/L/D
B/L/D

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ
B/L/D
23.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 8 เคาร์เตอร์ S สายการบินฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์
เคาท์เตอร์ของสายการบิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
01.30 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ PR 741 AIR BUS A320
05.45 น.
ถึง สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน มะนิลา นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
(เวลาท้องถิ่นที่มะนิ ลาต่างกว่าประเทศไทย 60 นาที)
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิ ลา ระหว่างการเดินทางให้ท่าน
เพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปั ปะรดปลูกเรียงรายตามทาง เมืองตาไกไต ตั้งอยู่บนสัน
เขาสูง 2,200 ฟุตเหนื อระดับน้ าทะเล ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็ นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูก่ ลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทุกท่านเดินทางไปยัง St. Joseph Parish Church โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็ นสถานที่ยอดฮิตของคนที่เดินทางมายังฟิ ลิปปิ นส์
ภายในโบสถ์มีออร์แกนที่ทามาจากไม้ไผ่ มีอายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสร้างขึ้ นมาพร้อมๆ กับโบสถ์ โดยบาทหลวงชาวสเปน ทา

จากท่อนไม้ไผ่ประมาณ 800 ท่อ ผูม้ ีพรสวรรค์ท้งั ทางด้านดนตรีและสถาปนิ กในทุกๆ ปี จะร่วมกับโบสถ์แห่งนี้ จัดเทศกาล
ออร์แกนไม้ไผ่นานาชาติขนึ้

คา่
วันที่ 2

เช้า

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Rizal Park – intramuros - Fort Santiago – San Agustin Church – Manila American Cemetery – Ayala Triangle
Gardens - Mall of Asia
B/L/D
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ต้งั อยูใ่ จกลางกรุงมะนิ ลาเปนที่ต้งั ของ อนุ สาวรีย์ โฮเซ่
ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็ น
จุดที่ฟิลิปปิ นส์ประกาศอิสรภาพเหนื อสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ จึงมีความสาคัญต่อชาวฟิ ลิปปิ นส์ และ
เป็ นจุดแรกที่ใช้เป็ นหลักกิโลเมตรแรกสาหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน

จากนั้นนาท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้ องกันการรุกราน
ภายในป้ อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้ นมาเพื่อเป็ นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกาแพงล้อมรอบ ค่ายป้ อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิ ยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิ ลา จากนั้นนาท่านชม ป้ อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับ

แม่น้ าปาสิก ซึ่งถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็ นป้ อมของทหารสเปน ปั จจุบนั เป็ นอนุ สรณ์สถานที่
ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้ ูกจองจาที่นี่จนสิ้ นชีวิตในปี ค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณา
นิ คมสเปน ป้ อมแห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิ ยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปั ตยกรรมของสเปน
เป็ นสิ่งปลูกสร้างหนึ่ งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนั งโบสถ์ดา้ นหน้าที่
ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็ นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนี กที่งดงามน่ าเจริญศรัทธาเป็ นอย่าง
ยิง่ ใกล้ๆกับโบสถ์ยงั เป็ นที่ต้งั ของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้าค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นงานศาสนศิลป์ งานประณี ต
ศิลป์ รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกนั

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Manila American Cemetery and Memorial หรือ สุสานและอนุ สรณ์สถานทหารอเมริกนั ประจากรุงมะนิ ลา สร้างขึ้ นเพื่อให้
วีรบุรุษสงครามของฟิ ลิปปิ นส์ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอนหลับอย่างสงบ ซึ่งเป็ นสถานที่ฝังศพที่ใหญ่มาก และมี
การจัดการที่ดี มีการดูแลทุ่งหญ้าและต้นไม้ใหญ้ให้ดูร่มรื่น สุสานแห่งนี้ มีพนที
ื้ ่ 152 เอเคอร์ ถือเป็ นสุสานและอนุ สรณ์สถานที่
ใหญ่ที่สุดที่ต้งั อยู่นอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดหากพิจารณาจากจานวนของหลุมศพและจานวนผูส้ ูญหายที่
มีบันทึ กไว้ที่อนุ สรณ์สถาน พื้ นที่ แห่งนี้ ถื อเป็ นสุ สานทหารอเมริ กันแห่งเดี ยวในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศิ ลาฤกษ์จานวน
ประมาณ 17,000 แผ่นจารึกเพื่อราลึกถึงทหารทั้งที่ทราบชื่อและไม่ทราบชื่อที่สรู ้ บอย่างกล้าหาญเมื่อเจ็ดทศวรรษก่อนหน้านี้
พื้ นที่หลุมศพแบ่งออกเป็ น 11 ส่วนในขนาดต่าง ๆ กันล้อมรอบเนิ นสูงใจกลางอนุ สรณ์สถาน ลานอนุ สรณ์สถานประกอบไป
ด้วยโบสถ์และลานกว้างแบบครึ่งวงกลมสองส่วน ภายในพื้ นที่มีจดั แสดงแผนที่จุดสูร้ บและการเคลื่อนกาลังพลภายในและรอบ
ๆ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดที่น่าสะเทือนใจของอนุ สรณ์สถานแห่งนี้ น่ าจะเป็ นรายชื่อของทหารที่สูญ

หาย ที่จารึกไว้บนผนังบริเวณลานครึ่งวงกลม รายชื่อเหล่านี้ ได้ถูกจารึกไว้เพื่อราลึกถึงความเสียสละของทหารเป็ นจานวนมาก
ทหารเหล่านี้ ได้ร่วมกันปกป้ องอิสรภาพและเสรีภาพคือวีรบุรุษผูก้ ล้าหาญและผูท้ ี่รกั ครอบครัวของเขา

จากนั้นนาทุกท่าน เยี่ยมชม Ayala Triangle Gardens ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็ นสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกรุงมะนิ ลา
ตั้งอยู่ในเขต Hacienda de San Pedro de Macati อันกว้างใหญ่ เมื่อสนามบินถูกปลดประจาการในปี 1948 สถานที่แห่งนี้
ได้รบั การพัฒนาไปเป็ นย่านการค้า หอควบคุมสนามบินถูกดัดแปลกลายเป็ นหอสมุดมรดกแห่งฟิ ลิปปิ นส์
จากนั้นนาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ ง SM Mall of Asia เป็ นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้ นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถ
เลือกซื้ อสินค้า Brand name หรือเลือกซื้ อของฝากต่างๆ

คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3

Corregidor Island – อุโมงค์มาลินตา –อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 – มะนิลา

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อเดินทางทางน้ าเพื่อไปเยีย่ มชม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 – 1.30 ช.
ม.)
เกาะคอร์เรฮิดอร์ (Corregidor Island) เกาะคอร์เรฮิดอร์ต้งั อยูต่ รงปากอ่าวมะนิ ลา ห่างจากกรุงมะนิ ลาประมาณ 48 ก.ม. ที่
จริงแล้วเกาะคอร์เรฮิดอร์เมื่อรวมกับเกาะคาบาลโลที่อยู่ใกล้เคียงเป็ นปล่องภูเขาไฟเรียกว่า Corregidor Caldera ซึ่งปะทุครั้ง
หลังสุดเมื่อล้านปี ก่อน ถึงแม้วา่ เกาะคอร์เรฮิดอร์หรือ Fort Mills หรือฉายาว่า The Rock จะมีพนที
ื้ ่ยาวเพียง 6.5 ก.ม. กว้าง 2
ก.ม. แต่ก็เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะปราการป้ องกันอ่าวมะนิ ลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะคอร์เรฮิดอร์มี
บทบาทสาคัญเมื่อประเทศฟิ ลิปปิ นส์ถูกรุกรานโดยกองทัพญี่ปุ่นและต้องต่อสูเ้ พื่ออิสรภาพ เกาะคอร์เรฮิดอร์ถูกโจมตีอย่าง
หนักในช่วงหลังของสงคราม ซากปรักหักพังที่เหลืออยูบ่ นเกาะเป็ นอนุ สรณ์สาหรับกองทัพอเมริกนั ฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น ที่รวม
รบหรือเสียชีวิตบนเกาะแห่งนี้ เกาะคอร์เรฮิดอร์จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่ งของประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์โดยเฉพาะผูร้ กั สันติภาพและอิสรภาพ จุดท่องเที่ยวสาคัญบนเกาะได้แก่ Pacific War Memorial มีหลังคาโดมและ
แท่นบูชาหินอ่อน

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาทุกท่ านเยี่ยมชมอุโมงค์มาลินตายาว 830 (มี การแสดงโชว์แสงสีเสียง) อุโมงค์มาลินตาสร้างในปี ค.ศ.
1922 และสร้างเสร็จสิ้ นในปี 1932 อุโมงค์ที่ซบั ซ้อนนี้ วัดความยาวจากทิศตะวันออกไปตะวันตกได้ 836 ฟุต กว้าง 24
ฟุต และมีอุโมงค์ย่อยแตกออกไปคล้ายก้างปลาจานวน 13 อุโมงค์ทางทิศเหนื อและ 11 อุโมงค์ทางทิศใต้ รวมเป็ น 24
อุโมงค์ย่อง มีอุโมงค์ขนานกับอุโมงค์หลักเชื่อมอุโมงค์ย่อยทั้งหมด ทาให้ขา้ งในไม่มีทางตัน ผนังอุโมงค์ฉาบด้วยคอนกรีต
พื้ นและทางโค้งเหนื อศรีษะมีเครื่องระบายอากาศและมีรถไฟฟ้ ารางคู่แล่นผ่านอุโมงค์หลัก อุโมงค์มาลินตาเป็ นหลุมหลับ
ภัยจากระเบิดสาหรับโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงระหว่างสงครามด้วย นอกจากนั้ น ในบ่ายวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.
1941 Manuel Quezon และ Sergio Osmena ได้ทาพิธีปฎิญาณเข้ารับตาแหน่ งและประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
สมัยที่สองหน้าปากทางเข้าอุโมงค์มาลินตาด้านตะวันตกด้วย และ Filipino Heroes Memorial รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่แสดงเรื่องราวการสูร้ บต่างๆ ในประวัติศาสตร์ฟิลิปปิ นส์ (มีการแสดงโชว์แสงสีเสียง)

B/L/D

ชมการจัดวางปื นใหญ่ ในสมัยสงครามโลก The Gun emplacement เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิ ดฉากขึ้ น ในปี 2484 เกาะ
แห่งนี้ ถูกจัดวางปื นใหญ่เพื่อเตรียมการป้ องกันเต็มรูปแบบ ในที่นี้ท่านจะได้พบกับปื นใหญ่รูปแบบต่างๆ ในสมัยสงครามโลก
ประกอบด้วยปื นและปื นชายฝั ง่ ทะเล 56 กระบอก ซึ่งเป็ นกาลังสาคัญของป้ อมปราการของเกาะ Corregidor

คา่
วันที่ 4
เช้า
11.30 น.
14.25 น.

จากนั้นนาท่านชม Filipino-american Friendship garden อุทยานมิตรภาพฟิ ลิปปิ นส์ อเมริกนั ถูกสร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงการเป็ น
มิตรภาพและประสบการณ์ของชาวฟิ ลิปปิ นส์และชาวอเมริกนั ที่ต่อสูร้ ่วมกันในสงครามแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใน
ฟิ ลิปปิ นส์ รูปปั้ นนี้ มีชื่อว่า “ Brothers in Arms " ซึ่งเป็ นรูปทหารอเมริกนั ที่สนับสนุ นทหารฟิ ลิปปิ นส์ที่บาดเจ็บสาหัส
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงมะนิ ลา
 รับประทานอาหารเย็น Barbaras Restaurant และชมการแสดงโชว์พื้นเมือง
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
มะนิลา – กรุงเทพ
B/-/ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน่ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 736 AIRBUS 320
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
25-28 มิ.ย. 62
10-13 ก.ค. 62
31ส.ค.-03 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62
12-15 ต.ค. 62
02-05 พ.ย. 62
23-26 พ.ย. 62
07-10 ธ.ค. 62

ผูใ้ หญ่พกั 2-3 ท่าน

เด็กมีเตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

24,999 บาท

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

25,999 บาท

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

24,999 บาท

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

25,999 บาท

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

อัตรานี้ รวม










ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มะนิ ลา – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Philippine Airline (PR)
ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีสนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั 3 คืน มาตรฐานระดับ 3 ดาว
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสี ยชี วิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิษ
เท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม





ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (โดยประมาณ 32 USD/คน)
ไกด์ทอ้ งถิ่น 3 USD/คน/วัน = 12 USD
คนขับรถ 2 USD/คน/วัน = 8 USD
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/คน/วัน = 12 USD







ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
 กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากบริษทั ได้ดาเนินการ
ชาระเงินค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มจานวนให้กับทางสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มดั จาค่าห้องพักเป็ นจานวนเงิน 50 % ของ
ราคาห้องพัก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจานวนที่ได้ชาระมา

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและประเทศปลายทาง
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้ง
ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจาก
ประเทศ

 ทางบริษัทของสงวนสิ ทธิ์ ออกเดิน ทางในกรณี ที่ มี ผูเ้ ดิน ทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มี หัวหน้าทัวร์เดิน ทางไปกับ กรุ ป๊ ) แต่ในกรณี ที่ มี ผู ้
เดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุป๊ ด้วย โดยจะมี
เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอานวยความสะดวกพร้อมแนะนาการเดินทางให้ท่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และ จะมีไกด์ทอ้ งถิ่น
คอยรับที่สนามบิน และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดให้แก่ทา่ น หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได้

