
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงทารเ์ซียร ์| ชมปลาฉลามวาฬ 
บา้นโบราณ Yap-San Diego |อนสุาวรยี ์มรดกแหง่เซบ ู 

 

 

 

 

  

เดินทาง มีนาคม – กรกฏาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (PR739 : 01.30 - 06.25)  
วนัท่ี 2   เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทารเ์ซียร ์- หมูบ่า้นโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู 
วนัท่ี 3   วา่ยนํา้ชมปลาฉลามวาฬ – เท่ียวเกาะเพสคาดอร ์– เซบ ู
วนัท่ี 4.  กางเขนโบราณ - บาซิลติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นิโน – ปอ้มปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรีย ์มรดกแห่งเซบ ู-  

ชอ้ปปิง้หา้ง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (PR738 : 21.10 - 00.10+1) 
วนัท่ี 5.  กรุงเทพฯ 

ฟิลิปปินส ์เซบู โบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 
 5 วัน 2 คนื 



   

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์  s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ  ฟิลิปปินส์
แอรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก 

วันที2่ 
เซบู – เกาะโบโฮล  – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทารเ์ซียร์ - หมู่บ้าน
โบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. 
 

น าท่านเดนิทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบนิ ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine Airlines) เท่ียวบนิท่ี PR739 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.15 ชั่วโมง 

06.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิเซบู  เกาะเซบู นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนีถื้อไดว้า่เป็นเกาะท่ีมีความ
หลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไมว่า่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาตแิปลกตา หรือโบราณสถานท่ีน่าสนใจ  นาํท่านเดนิทางมุง่
หนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผา่นชมุชนท่ีอยู่อาศยัของชาวบา้นท่ีตัง้รกรากมาชา้นาน และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอย่างมาก
ในช่วงลา่อาณานิคม  ผา่นชม Baclayon Church โบสถท่ี์มีอายเุก่าแก่เป็นอนัดบัสองของฟิลปิปินส์  ปัจจบุนัไดก้ลายเป็น
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงของพืน้เมืองโบราณ นาํท่านชม ลงิทราเซีย (Tarsiers) ลงิท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสดุในโลก มีขนาดลาํตวัเพียง  4 – 
5 นิว้ มีขนสีนํา้ตาลแดง  ดวงตากลมโต  ดคูลา้ยกบัตวัเกรมลนิ  ใหท้่านไดช้มความน่ารกัและถ่ายรูปอย่างใกลช้ิด   จากนัน้นาํ
เดนิทางสู่ หมู่บ้านโบลอค  (Boloc) ชมุชนเลก็ๆท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังแมน่ํา้  นาํท่านลงเรือลอ่งชมธรรมชาตอินัรม่รื่น  พรอ้มบรกิาร
อาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดยนกัดนตรีทอ้งถิ่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้นาํท่านสู ่เนินชอ็คโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้่านไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดย่อมจาํนวน 1,268 ลกู แตล่ะลกูมีความสงู

ประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดนิ โดยเนินเหลา่นีจ้ะมีสีเขียวในช่วงฤดฝูน และสีนํา้ตาลอ่อนในช่วงฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกบั
กอ้นช็อคโกแลต จึงเป็นท่ีมาของช่ือเนินชอคโกแลตแห่งนี ้จากนัน้นาํท่านชม Blood Compact Shire อนสุรณส์ถานท่ีราํลกึถึง
มติรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก  ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpi นกัสาํรวจชาวสเปนคน
แรกท่ีเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si Katuna ผูน้าํเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้าํการหลั่งโลหิตลงในแกว้ไวนแ์ละ
ทาํการด่ืมเพ่ือเป็นสตัยป์ฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแห่งมติรภาพของ 2 เผา่พนัธุ ์เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูท่่าเรือ 

 



   

 

        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบู 

วันที ่3 ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ – เทีย่วเกาะเพสคาดอร ์– เซบู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงัเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเกาะเซบู พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกตกิามารยาทในการวา่ยนํา้กบั
ฉลามวาฬ นาํท่านวา่ยนํา้แบบสน๊อกเกอรล์ิง่เพ่ือชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนาํกลอ้งถ่ายรูปกนันํา้ถ่ายรูปได ้แตไ่ม่
สามารถใชแ้ฟลท ์และไมอ่นญุาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณใ์หม ่ถ่ายรูปคูก่บัปลา
ฉลามวาฬอย่างใกลช้ิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันน าท่านไปยังเกาะเพสคาดอร ์ (Pescador Island) ซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของเมืองโมอัลโบล (Moalboal) เป็น

เกาะทีมี่หาดทรายขาว สะอาด ให้ท่านได้อิสระเทีย่วชมเกาะและว่ายน ้าแบบสน๊อกเกอรล์ิง่ เพือ่ชมความงามใต้ทะเล
อันสวยงาม จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองเซบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบู 

วันที ่4 

กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเป
โดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู  - ช้อปป้ิง
ห้าง  SM Mall-กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ ) ( PR738 : 21.10 -  
00.10+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านชม เมืองเซบ ูเมืองหลวงเก่า พาท่านผา่นชม ป้อมปราการซานเปโดร ปอ้มท่ีคอยปกปอ้งภยัอนัตรายคกุคาม

ในสมยัท่ีโจรสลดัชกุชมุ  นาํท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายกุวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงใหเ้ห็น
ถึงความรุง่เรืองของศาสนาครสิตใ์นอดีต 
นาํท่านชม โบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน  (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของฟิลปิปินส ์
สรา้งขึน้เม่ือปี 1565 โดยนกัลา่อาณานิคมชาวสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



   

 

 จากนัน้นาํท่านชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมและเคร่ืองตกแตง่ภายในตามแบบฉบบัชาวจีน 
พรอ้มทัง้ศกึษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบใูนพพิธิภณัฑภ์ายในบา้นพกัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง  บา้นโบราณยปั ซานดเิอโกนี้
เป็นบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุและหาชมไดเ้พียงท่ีเดียวใน Cebu บา้นหลงันีส้รา้งขึน้ในสมยัท่ีฟิลปิปินสต์กเป็นอาณานิคมของสเปน
ในช่วงทศวรรษท่ี 1600 และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นอดีตของผูต้ัง้รกรากชาวจีนในเมืองนี ้วา่กนัวา่
บา้นหลงันีเ้ป็นบา้นทรงจีนหลงัแรกๆ ท่ีมีการสรา้งนอกประเทศจีน คน้พบการผสมผสานวฒันธรรมจีนและสเปนท่ีมีความ
แปลกแตก่็ลงตวั และไดแ้ทรกซึมเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษท่ีผา่นมา   จากนัน้นาํท่านชม อนุสาวรีย ์มรดกแห่ง
เซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนสุาวรียท่ี์สะทอ้นถึงเหตกุารณท์างประวตัศิาสตรข์องเมืองเซบตูัง้แตย่คุของอาณานิคมท่ี
สเปนปกครอง  หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัห้าง SM City Cebu ใหท้่านไดอ้ิสระซือ้ของฝากกลบับา้น อาทิเช่น มะมว่ง
อบแหง้ สนิคา้ขึน้ช่ือเมืองเซบ ู

ค ่า อิสระอาหารเยน็ให้เพือ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 
19.00 น. นาํท่านสูส่นามบนิเซบู เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.25 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine Airlines)  เท่ียวบนิท่ี 

PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 

วันที ่5 กรุงเทพฯ 
    00.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้น : ฟิลิปปินส ์เซบู โบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 

 5 วัน 2 คืน  โดยสายการบนิฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน ์(PR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  14-18 มี.ค. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 16,350 

วนัท่ี :  04-08 เม.ย. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 16,500 
วนัท่ี :  11-15 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 2,900 18,500 

วนัท่ี :  02-06 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วนัท่ี :  16-20 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วนัท่ี :  04-08 ก.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 
ราคาเดก็ทารก(อายไุมถ่ึง 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบนิ  

 



   

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ทา่น/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



   

 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกาํหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
3. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล , อุบติัเหตุ , 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



   

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ี ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  


