
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

อตัราค่าบรกิารโปรแกรม เซบู 4 วนั 2 คืน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 

 

** ราคาเด็ก INF (อายนุอ้ยกว่า 2 ปี) 8,000 บาท 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

11-14 เมษายน 2563 24,900 24,900 23,900 7,500 13,900 

เซบู ปัว๊ะ ปัว๊ะ 4 วนั 2 คืน 

สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 

เดินทาง 11-14 เมษายน 2563 



ขอ้แนะนาํประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นทาํใหไ้มเ่สียเวลา  

 บินโดยสายการบินประจาํชาติฟิลิปปินส ์ไมเ่สียเวลาเปล่ียนเครื่อง น้ําหนักกระเป๋า 25 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวไฮไลทท์ั้งหมดอาทิ เชน่การวา่ยน้ําชมฉลามวาฬอยา่งใกลชิ้ด เกาะโบโฮล 

ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถซ์านโตนิ้โน 

 มีหวัหนา้ทวัรด์ูแลตลอดทั้งทริป 

 โปรแกรมทวัรร์วมค่าอุปกรณด์าํน้ําต้ืนเรียบรอ้ยแลว้ 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมท่ีพกั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 สนามบินเซบู-ป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ- โบสถซ์านโต้

นิโน–วดั TAOIST-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall  

   BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 เกาะโบโฮล– ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมูบ่า้นโลบ๊อค-

ล่องเรือ –Blood Compact Shire-เนินช็อคโกแลต –Man Made 

Forest-เกาะเซบู 

   BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 ออสล๊อบ–โบสถสิ์มาลา- น้ําตก Tumalog Falls-วา่ยน้ําดูฉลามวาฬ -

สนามบินเซบู-สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

 

11 เม.ย. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์ S เช็คอินกรุป๊ของสาย

การบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ือง

กระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

12 เม.ย. 63 สนามบินเซบู- ป้อมปราการซานเปโดร- กางเขนโบราณ- โบสถซ์านโตนิ้โน– วดั TAOIST-ชอ้ปป้ิง หา้ง        

SM Mall           (B/L/D) 

01.30 น. นาํท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

นําทุกท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากน้ันนําท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร  ป้อมท่ีคอยปกป้องภยั

อนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  นําท่านชม กางเขนโบราณ ซ่ึงมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณท่ี์แสดง

ใหเ้ห็นถึงความรุง่เรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีตนําท่านชม  โบสถซ์านโต ้นิโน  โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของฟิลิปปินส ์

สรา้งข้ึนเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 



 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านชม วดั TAOIST ซ่ึงเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีสรา้งข้ึนโดยชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะเซบูชว่งปี พ .ศ 2515 ดว้ย

ความสูง 300 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล มีการจดัพิธีกรรมของลทัธิเต๋าดั้งเดิมทุกวนัพุธและวนัอาทิตย ์โดยการปีน

ข้ึนเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลทัธิเต๋า) เพ่ือข้ึนไปจุดธูปและฟังบทสวดใหพ้รของพระสงฆ ์โดย

ทางเขา้วิหารจะจาํลองเป็นกาํแพงเมืองจีน โดยทุกท่านท่ีข้ึนไปจะไดช้มทศันียภ์าพของเกาะเซบู  หลงัจากน้ัน       

นําท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิงยงั หา้ง SM Mall ใหท้่านไดอิ้สระซ้ือของฝากกลบับา้น อาทิเชน่ มะมว่งอบแหง้ สินคา้

ข้ึนช่ือเมืองเซบู  

  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

13 เม.ย. 63 เกาะโบโฮล– ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโลบอ๊ค- ล่องเรือ– Blood Compact Shire- 

เนินช็อคโกแลต–Man Made Forest-เกาะเซบู                                       B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นเกาะท่ีมี

ความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไมว่า่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ีน่าสนใจ 

นําท่านเดินทางมุง่หนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน และไดร้ั บ

อิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในชว่งล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถท่ี์มีอายุเก่าแก่เป็นอนัดบั

สองของฟิลิปปินส ์ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของพ้ืนเมืองโบราณ นําท่านชม ทราเซีย  ลิงท่ีมีขนาด

เล็กท่ีสุดในโลก มีขนาดลาํตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน้ําตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลิน ใหท้่านได้

ชมความน่ารกัและถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด  จากน้ันนําเดินทางสู ่หมู่บา้นโลบอ๊ค ชุมชนเล็กๆท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแมน้ํ่า นํา

ท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัรม่ร่ืน พรอ้มบริการอาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดยนักดนตร u

ทอ้งถ่ิน 



 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (บนเรือ) 

บ่าย นําท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณส์ถานท่ีราํลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก 

ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpi นักสาํรวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในซีกโลก

ตะวนัออกและ Lord Si Katunaผูนํ้าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้าํการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์และทาํการด่ืมเพ่ือเป็นสตัย์

ปฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพนัธุ ์เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากน้ันนําท่าน

สู ่เนินช็อคโกแลต ใหท้่านไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดยอ่มจาํนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตร

จากพ้ินดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมีสีเขียวในชว่งฤดูฝน และสีน้ําตาลอ่อนในชว่งฤดูรอ้น มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโก

แลต จึงเป็นท่ีมาของชื่อเนินช็อคโกแลตแห่งน้ี แวะถ่ายรูปท่ี Man Made Forest จากน้ันนําท่านเดินทางสูท่่าเรือนํา

ท่านเดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบู โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

14 เม.ย. 63 ออสลอ๊บ–โบสถสิ์มาลา-นํ้าตก Tumalog Falls-ว่ายนํ้าดูฉลามวาฬ-สนามบินเซบู-สนามบินสุวรรณภูมิ 

           (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทุกท่านชม โบสถสิ์มาลา เป็นปราสาทและศา สนสถานอนังดงามท่ีตั้งโดดเด่นอยูท่่ามกลางสถานท่ีท่องเท่ียว

สาํคญัหลายแห่งของประเทศฟิลิปปินส ์ตวัโบสถป์ระกอบดว้ยบนัไดท่ีวนคดเค้ียว ระเบียงท่ีมีชั้นลดหลัน่ตกแต่ง

ดว้ยชอ่งโคง้ โบสถน้ี์สรา้งข้ึนในปี 1998 โดยนักพรตคณะแมพ่ระแห่งความศรทัธาต่อศีลมหาสนิท จากน้ันนํา

ท่านเดินทางสู ่นํ้าตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดช่ืนไปกบัน้ําตกยิ่งใหญ่ในบรรยากาศท่ีอบอวลไปดว้ยธรรมชาติ

อนัสวยงาม 



 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝ่ัง จากน้ันออกเดินทางไปยงัเมือง ออสลอ๊บ (Oslop) ซ่ึงอยู่

ทางตอนใตข้องเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นําท่านเขา้รบัฟังอภิปรายสั้นๆ  เก่ียวกบัการวา่ยน้ํากบัฉลาม

วาฬ นําท่าน ว่ายนํ้าแบบสนอ๊กเกอรล่ิ์งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนํากลอ้งถ่ายรูปกนัน้ําถ่ายรูปได ้แต่

ไมส่ามารถใชแ้ฟลท์  และไมอ่นุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณใ์หม ่

ถ่ายรูปคู่กบัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลชิ้ด 

 

18.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

21.10 น. นําท่านเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี 

PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

23.59 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุป๊มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การชาํระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่ง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่าํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจาํ 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัเงินมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วนั หกัเงิน 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเซบู ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่าน

เอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆ ไดท้ั้งส้ิน** 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน้ํามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น้ําด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น้ําหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด 25 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกไ์ทยของบริษัทท่ีเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอรต์อ่ืนเดินทางกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน / ค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเครื่ องด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถท่ีคอยบริการเรา 1,000 บาทต่อทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทิป ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาสาํหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่กบัสายการบิน และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ  ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมคี่าส่วนตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมไิดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ มส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเวลา การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย หรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สิีทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์นบางวนั 

ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดั

จะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท้ี่มอีายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น้ําหนักกระเป๋าโหลดคนละ 25 กิโลกรมั*.*.*กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


