


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนินอย	อาเกียโน	-	สวนไรซาล	-	อิน
ทรามูรอส	-	โบสถซานอากุสติน	-	ปอมซานติเอโก	-	Jeepney	Factory

พักที่	Kim
Berry	Hotel
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

2 สุสานทหารอเมริกัน	-	Aera	Memorial	Museum	-	หมูบานวิลลา	เอสคูเรโด	-
ภัตตาคารธารน้ําตก

พักที่	Kim
Berry	Hotel
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

3 People’s	Park	in	the	Sky	-	ภูเขาไฟตาอัล	-	ตาไกไต	-	ซิตี	ออฟ	ดรีม	-	หาง
สรรพสินคาเอส.เอ็ม.มอลลออฟเอเชีย	-	ทาอากาศยานนินอย	อาเกียโน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿19,999 ฿18,999 ฿17,999 ฿4,499

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿5,499



ชวงเชา
05.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	D	เช็คอิน

กรุปของสายการบินไทย	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
07.45	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส	โดยสายการบินไทย	(Thai	Airway)	เที่ยวบินที่

TG620

11.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนินอย	อาเกียโน	ประเทศฟิลิปปินส	เวลาทองถิน่เร็วกวา
ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	สวนไรซาล	(Rizal	Park)	สวนสาธารณะขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตั้งของ

อนุสาวรีย	โฮเซ	ไรซาล	(	Jose	Rizal	)	ผูนําในการปลดแอกฟิลิปปินสจากสเปนในชวงปี	ค.ศ.	1896-1898	และ
ในบริเวณเดียวกันน้ี	ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินสประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา	ในปีค.ศ.1941	อนุสาวรียแหงน้ี
จึงมีความสําคัญตอชาวฟิลิปปินส	และเป็นจุดแรกที่ใชเป็นหลักกิโลเมตรแรกสําหรับนับระยะถนนทุกๆสายใน
ลูซอน
จากน้ันนําทานชม	อินทรามูรอส	(	Intramuros	)	ถูกสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1571	โดยกลุมชาวสเปนเพื่อปองกัน

การรุกราน	ภายในปอมอินทรามูรอส	ถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็นศูนยกลางการปกครอง,	การศึกษา,	วัฒนธรรม,
ศาสนา	จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง	มีกําแพงลอมรอบ	คายปอมยามอยางมิดชิด
ถือวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ไมควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา
นําทานชม	โบสถซานอะกุสติน	(San	Agustin	Church)	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1599	ตามแบบสถาปัตยกรรม

ของสเปนเป็นสิ่งปลูกสรางหน่ึงเดียว	ภายในอินทรามูรอสที่ไมถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่	2	ชมความงาม
ของผนังโบสถดานหนาที่ชวนมองในสไตลดอริก	และประตูใหญที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน	กับนักบุญ
โมนีกที่งดงามนาเจริญศรัทธาเป็นอยางยิ่ง	ใกลๆกับโบสถยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑที่เก็บสมบัติลํ้ าคาไวใหได
ชื่นชมมากมาย	ไมวาจะเป็นงานศาสนศิลป	งานประณีตศิลปรวมถึงงานถวยแบบสเปนและเม็กซิกัน
จากน้ันนําทานชม	ปอมปราการซานติอาโก	(Fort	Santiego)	สรางมาติดกับแมน้ําปาสิก	ซึ่งถือเป็นจุด

ยุทธศาสตรสําคัญในการรับมือขาศึกศัตรู	เดิมเป็นปอมของทหารสเปน	ปัจจุบันเป็นอนุสรณสถานที่ระลึกถึง
Dr.Jose	Rizal	(ดอกเตอร	โฮเซ	ไรซาล)	ผูถูกจองจําที่น่ีจนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896	ในยุคสมัยแหงการตอตาน
อาณานิคมสเปน	ปอมแหงน้ียังเป็นสถานที่ถายรูปงานแตงงาน	ที่บาวสาวจะนิยมมาถายรูปแตงงานที่น่ีอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	Jeepney	Factory	รถ	Jeepney	เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส

เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดทิ้งรถจีป๊	(Jeeps)	ที่ใชในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว	ชาวฟิลิปปินสไดนํา
มาดัดแปลงเพื่อทําเป็นรถโดยสาร	เพื่อเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากขึน้	พรอมทั้งตกแตงดวยศิลปะลวดลาย
ตางๆที่ใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส	ซึ่งในปัจจุบัน	รถจีป๊น่ียเป็นรถยนตที่ใชเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได
รับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเป็นสัญลักษณอยางของชาวฟิลิปปินสเลยก็วาได

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Kim	Berry	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองมะนิลา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานนานาชาตินินอยอาคิโน	มะนิลา	ตั้งอยูหางจากใจกลางมะนิลา
ไปทางใตประมาณ	7	กม.	(4	ไมล)	ธนาคารภายในสนามบินมีบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตรา	โดยเปิดบริการระหวางเวลาเที่ยวบิน	และมีสวนบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตราแยกตางหากในจุดตางๆ	ตูเอทีเอ็มอยูในบริเวณขาเขาและขา
ออกของอาคารผูโดยสาร	(ยกเวนอาคารผูโดยสาร	4	ตู	ATM	อยูในบริเวณขา
ออกเทาน้ัน)มีรานอาหาร	รานกาแฟ	เคานเตอรอาหารวาง	หรือบาร	อยูใน
บริเวณภายในและภายนอกสนามบินในอาคารผูโดยสารทุกแหง	มีรานอาหาร
หลากหลายที่ชั้นขาออกของอาคารผูโดยสาร	1	และมีศูนยอาหารนานาชนิดใน
บริเวณขาออกของอาคารผูโดยสาร	3	มีรานคาปลอดภาษีกวางขวางภายใน
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	และมีรานคาปลีกหลากหลายในอาคารผู
โดยสารในประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนสารธารณะไรซอล	ซึ่งตั่งอยูใจกลางเมืองมะนิลา	ขนานไปกับอาวมะนิลา
เป็นจุดพักผอนหยอนใจของคนทองถิ่นในวันวางและเสารอาทิตย	อีกทั้งเป็น
แหลงทองเที่ยวอันดับตนๆ	ของมะนิลา	เพราะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย	โฮเซ	ไร
ซอล	ที่ถูกประหารชีวิตอยูที่น่ัน	และเป็นจุดที่ตั้งของกิหลักกิโลเมตรที่ศูนย	เพื่อ
จะนับตอไปยังเมืองตางๆ	ในมะนิลาอีกดวย

อินทรามูโรส	เมืองหลวงและเขตปกครองที่เกาแกที่สุดของมะนิลา	หรือหลายๆ
คนเรียกวา	Walled	City	เพราะเป็นตนแบบการสรางปอมปราการลอมรอบ
เมืองในสมัยถูกปกครองโดยชาวสเปน	โดยอินทรามูโรสในภาษาลาตินแปลวา
“ขางในกําแพง”

ชมโบสถซานอากัสติน	โบสถโรมันคาทอริกอันเกาแก	1	ใน	4	โบสถที่ถูกสราง
ขึน้ในสมัยการปกครองของสเปน	ปัจจุบันถูกจดทะเบียนใหเป็น	World
Heritage	site	โดยองคกรยูเนสโก

ปอมปราการซานเตียโก	ปอมที่มีความสําคัญมากที่สุดในประวัติศาตรกรุง
มะนิลา	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	เสมือนเป็นคุกกันกันของนายพลโฮเซ
ไรซอลกอนถูกประหารชีวิต	ในบริเวณใกลๆกัน



ชม	Jeepney	Factory	รถ	Jeepney	เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
ประเทศฟิลิปปินส	เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐไดทิ้งรถจีป๊	(Jeeps)	ที่ใช
ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว	ชาวฟิลิปปินสไดนํามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นรถ
โดยสาร	เพื่อเอาไวใชบรรทุกผูโดยสารไดมากขึน้	พรอมทั้งตกแตงดวยศิลปะ
ลวดลายตางๆที่ใหสีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส	ซึ่งในปัจจุบัน	รถจีป๊น่ียเป็น
รถยนตที่ใชเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดรับความนิยมมากที่สุดถือไดวาเป็น
สัญลักษณอยางนึงของชาวฟิลิปปินสเลยก็วาได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Kim	Berry	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สุสานทหารอเมริกัน	(Manila	American	Cemetery	and	Memorial)	สุสานทหารอเมริกัน	ที่

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	บนพื้นที่	615,000	ตรม.	ภายในบริเวณรมรื่นไปดวยพื้นหญาสีเขียวขจี	ตัดกับไม
กางเขนสีขาวที่เป็นหลุมฝังศพทหารที่เสียชีวิต	17,201	หลุม	เรียงอยางเป็นระเบียบสวยงาม	รวมทั้งมีรายชื่อ
ทหาร	36,285	นายที่เสียชีวิตและสูญหายในเหตุการณครั้งน้ัน	สลักอยูบนแผนหินเพื่อเป็นอนุสรณ	มีที่สวดมนต
เล็กๆ	และมีสมุดบันทึกใหผูมาเยือนสําหรับไวอาลัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบาน	วิลลา	เอสคูเรโด	(	Villa	Escuredo	)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

หมูบานแหงน้ีตั้งอยูที่เมืองซาน	พาโบล	ตอนใตของกรุงมะนิลา
นําทานชม	ภัตตาคารธารน้ําตก	(Waterfalls	Restaurant)	ใหทานไดเพลิดเพลินกับอาหารทองถิ่นแสนอรอย

พรอมเสิรฟ	โดยมีฉากหลังเป็นสายธารน้ําตกอันสวยงามที่ไหลเทลงมาสูพื้นเบื้องลาง	ใหทานไดผอนคลายกับน้ํา
เย็นที่ไหลผานเทา	รานแหงน้ีไดจัดโตะสําหรับทานอาหารขึน้มาจากไมไผทั้งหมด	รายลอมไปดวยตนไมอันเขียว
ชอุมอันรมรื่น	ถือไดวาเป็นเอกลักษณแหงการผอนคลายไมซํ้าใคร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	Aera	Memorial	Museum	แหลงรวบรวมของโบราณ	งานศิลปะที่ไดอิทธิพลมาจากยุคที่

เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน	จากน้ันนําทานชม	วิธีการเก็บเกี่ยวมะพราว	และวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของ
ฟิลิปปินส	จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสู	กรุงมะนิลา	จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองมะนิลา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Kim	Berry	Hotel	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองมะนิลา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สุสานทหารอเมริกัน	ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	บนพื้นที่	615,000	ตรม.
ภายในบริเวณรมรื่นไปดวยพื้นหญาสีเขียวขจี	ตัดกับไมกางเขนสีขาวที่เป็น
หลุมฝังศพทหารที่เสียชีวิต	17,201	หลุม	เรียงอยางเป็นระเบียบสวยงาม	รวม
ทั้งมีรายชื่อทหาร	36,285	นายที่เสียชีวิตและสูญหายในเหตุการณครั้งน้ัน	สลัก
อยูบนแผนหินเพื่อเป็นอนุสรณ	มีที่สวดมนตเล็กๆ	และมีสมุดบันทึกใหผูมา
เยือนสําหรับไวอาลัย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หมูบาน	วิลลา	เอสคูเรโด	(	Villa	Escuredo	)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2
ชั่วโมง	หมูบานแหงน้ีตั้งอยูที่เมืองซาน	พาโบล	ตอนใตของกรุงมะนิลา

ภัตตาคารธารน้ําตก	(Waterfalls	Restaurant)	ใหทานไดเพลิดเพลินกับอาหาร
ทองถิ่นแสนอรอยพรอมเสิรฟ	โดยมีฉากหลังเป็นสายธารน้ําตกอันสวยงามที่
ไหลเทลงมาสูพื้นเบื้องลาง	ใหทานไดผอนคลายกับน้ําเย็นที่ไหลผานเทา	ราน
แหงน้ีไดจัดโตะสําหรับทานอาหารขึน้มาจากไมไผทั้งหมด	รายลอมไปดวย
ตนไมอันเขียวชอุมอันรมรื่น	ถือไดวาเป็นเอกลักษณแหงการผอนคลายไมซํ้า
ใคร

Aera	Memorial	Museum	แหลงรวบรวมของโบราณ	งานศิลปะที่ไดอิทธิพลมา
จากยุคที่เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Kim	Berry	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิว	People’s	Park	in	the	Sky	ใหทานไดชมวิว	ภูเขาไฟตาอัล	(Taal	Vocano)	เป็น

ภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูกลางทะเลสาบตาไกไต	และเมืองตาไกไตแบบ	360	องศา	พิเศษ...ใหทานได
ทดลองน่ังรถ	Jeepney	ขึน้สูจุดชมวิว	*รวมคาบริการแลว	จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	กรุงมะนิลา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	City	of	Dreams	Manila	สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ	6	ดาวหรูหราดวยงบ

ประมาณการสรางกวา	1,000	ลานดอลลาห	ใหทานไดอิสระเสี่ยงโชคกับคาสิโน	(ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ า
กวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)
หรือ	เลือกเขาชมในสวนของโซน	Dream	Play
ใหทานไดสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมตางๆ	จากเหลาตัวการตูนคาย	DreamWorks	อาทิเชน	KangFu

Panda,	Shrek,	Madagascar	*ราคาไมรวมคาบัตรเขาชม	แบบ	4	ชั่วโมง	ผูใหญ	400	Php.(ประมาณ300บาท)
เด็ก	880Php.(ประมาณ	660	บาท)
จากน้ันอิสระชอปป้ิง	SM	Mall	of	Asia	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กวา	200	ไร)	ทาน

สามารถเลือกซื้อสินคา	Brand	name	หรือเลือกซื้อของฝากตางๆ	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า



19.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	(Thai	Airway)	เทีย่วบินที่
TG625	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง	มีบริหารอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานสูจุดชมวิว	People’s	Park	in	the	Sky	ใหทานไดชมวิว	ภูเขาไฟตาอัล
(Taal	Vocano)	เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูกลางทะเลสาบตาไกไต
และเมืองตาไกไตแบบ	360	องศา	พิเศษ...ใหทานไดทดลองน่ังรถ	Jeepney	ขึน้
สูจุดชมวิว

ภูเขาไฟตาอัลแหงน้ีตั้งอยูกลางทะเลสาปตาไกไต	เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท
เพราะฉะน้ันจึงมีโอกาสระเบิดขึน้มาไดทุกเมื่อ	เรียกไดวาเป็นเสนหของภูเขา
ไฟตาอัลแหงน้ี

นําทานเดินทางสูตะวันตกเฉียงใตของมะนิลา	มีสถานที่ทองเที่ยว	ซึ่งเป็นที่
นิยมมากอยูแหงหน่ึง	เรียกวา	ตาไกไต	(Tagaytay)	ที่น่ันมีทะเลสาบขนาดใหญ
ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะและที่สําคัญที่สุดคือมีภูเขาไฟที่เล็ก
ที่สุดและอันตรายที่สุด	ชื่อวา	TAAL	volcano

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

คาสิโนหรูระดับ	6	ดาว	City	Of	Dream	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการ
เสี่ยงโชคคาสิโน	ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมใหทานเลือก	(ไมอนุญาตใหเด็กที่
มีอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตทําการบันทึกภาพใด	ๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้น)

Mall	of	Asia	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญอันดับ3	ของโลก	ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ	407,000	ตารางเมตร	เรียกไดวาเป็นศูนยรวมความทันสมัยและ
แฟชั่นของชาวฟิลิปปินส



City	of	Dreams	Manila	ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เขาไปภายในคาสิโนไมอนุญาตทําการบันทึก
ภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ
DreamWorks	ราคาไมรวมคาบัตรเขาชม	แบบ	4	ชั่วโมง	ผูใหญ	400	Php.(ประมาณ300บาท)	เด็ก	880Php.

(ประมาณ	660	บาท)
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาตินินอยอาคิโน	มะนิลา	ตั้งอยูหางจากใจกลางมะนิลา
ไปทางใตประมาณ	7	กม.	(4	ไมล)	ธนาคารภายในสนามบินมีบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตรา	โดยเปิดบริการระหวางเวลาเที่ยวบิน	และมีสวนบริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตราแยกตางหากในจุดตางๆ	ตูเอทีเอ็มอยูในบริเวณขาเขาและขา
ออกของอาคารผูโดยสาร	(ยกเวนอาคารผูโดยสาร	4	ตู	ATM	อยูในบริเวณขา
ออกเทาน้ัน)มีรานอาหาร	รานกาแฟ	เคานเตอรอาหารวาง	หรือบาร	อยูใน
บริเวณภายในและภายนอกสนามบินในอาคารผูโดยสารทุกแหง	มีรานอาหาร
หลากหลายที่ชั้นขาออกของอาคารผูโดยสาร	1	และมีศูนยอาหารนานาชนิดใน
บริเวณขาออกของอาคารผูโดยสาร	3	มีรานคาปลอดภาษีกวางขวางภายใน
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	และมีรานคาปลีกหลากหลายในอาคารผู
โดยสารในประเทศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง

บริษทัฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่วโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึ
9.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1

ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตาม
ความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด



3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาVisa	on	Arrival	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	12	USD	ตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	12	USD	/ทริป/ตอทาน***	ทิปหัวหนาทัวร
แลวแตความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


