


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคาติคลัน	-	เกาะโบโฮล	-	Baclayon	Church	-	ทราเซีย	-	เนินช็อคโกแลต
-	Blood	Compact	Shire	-	เกาะเซบู

พักที่
SUMMIT
CIRCLE
CEBU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ออสลอบ	-	วายน้ําดูปลาฉลามวาฬ	-	เกาะเซบู

พักที่
SUMMIT
CIRCLE
CEBU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ปอมปราการซานเปโดร	-	กางเขนโบราณ	-	โบสถบาซลตามนอเดลซานโตนโน	-
บานโบราณ	Yap-San	Diego	-	อนุสาวรียมรดกแหงเซบู	-	หางสรรพสินคา
เอส.เอ็ม.มอลลออฟเอเชีย	-	สนามบินคาติคลัน

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿15,911 ฿15,911 ฿15,911 ฿4,500

11	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿15,911 ฿15,911 ฿15,911 ฿4,500

17	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿17,911 ฿16,911 ฿15,911 ฿4,500

14	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

28	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

5	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

19	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

2	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

9	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿18,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿4,500

10	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿18,991 ฿17,991 ฿16,991 ฿4,500

23	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

6	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

20	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

27	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500



4	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500

11	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿19,991 ฿18,991 ฿17,991 ฿4,500

12	ต.ค.	61	-	16	ต.ค.	61 ฿19,991 ฿18,991 ฿17,991 ฿4,500

18	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500

20	ต.ค.	61	-	24	ต.ค.	61 ฿19,991 ฿18,991 ฿17,991 ฿4,500

25	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500

8	พ.ย.	61	-	12	พ.ย.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500

15	พ.ย.	61	-	19	พ.ย.	61 ฿16,991 ฿15,991 ฿14,991 ฿4,500

22	พ.ย.	61	-	26	พ.ย.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500

29	พ.ย.	61	-	3	ธ.ค.	61 ฿17,991 ฿16,991 ฿15,991 ฿4,500



เครื่องแอรบัส	A319	ทีน่ัง่แบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

22.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	9	เคานเตอร	T	เช็คอิน
กรุปของสายการบิน	ฟิลิปปินสแอรไลน	(Philippine	Airlines)	โดยมีเจาหนาที่	ใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	นําทานเดินทางสูเกาะเซบู	โดยสายการบิน	ฟิลิปปินสแอรไลน	(Philippine	Airlines)	เทีย่วบิน

ที	่PR739	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง

06.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินคาติคลัน	(Caticlan)	เกาะเซบู	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร

บริการอาหารเชาแบบ	Breakfast	box

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	เกาะโบโฮล	โดยเรือเฟอรรี่	ใชเวลาโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	เกาะแหงน้ีถือไดวา
เป็นเกาะที่มีความหลากหลายดานการทองเที่ยว	ไมวาจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา	หรือโบราณ
สถานที่นาสนใจ	นําทานเดินทางมุงหนาสูตอนกลางของเกาะ	ผานชุมชนที่อยูอาศัยของชาวบานที่ตั้งรกรากมา
ชานาน	และไดรับอิทธิพลดานศาสนาเป็นอยางมากในชวงลาอาณานิคม	ผานชม	Baclayon	Church	โบสถที่
มีอายุเกาแกเป็นอันดับสองของฟิลิปปินส	ปัจจุบันไดกลายเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ

นําทานชม	ทราเซีย	(Tarsiers)	ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก	มีขนาดลําตัวเพียง	4	–	5	น้ิว	มีขนสีน้ําตาลแดง
ดวงตากลมโต	ดูคลายกับตัวเกรมลิน	ใหทานไดชมความนารักและถายรูปอยางใกลชิด

จากน้ันนําเดินทางสู	หมูบานโบลอค	(Boloc)	ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ํา	นําทานลงเรือลองชม
ธรรมชาติอันรมรื่น	พรอมบริการอาหารกลางวัน	เคลาเสียงเพลงเบาๆ	ที่ขับขานโดยนักดนตรีทองถิ่น

บริการอาหารกลางวัน



ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	เนินช็อคโกแลต	(Chocolate	Hill)	ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาดยอมจํานวน	1,268	ลูก

แตละลูกมีความสูงประมาณ	30	เมตรจากพิ้นดิน	โดยเนินเหลาน้ีจะมีสีเขียวในชวงฤดูฝน	และสีน้ําตาลออนใน
ชวงฤดูรอน	มองดูคลายกับกอนช็อคโกแลต	จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแหงน้ี

จากน้ันนําทานชม	Blood	Compact	Shire	อนุสรณสถานที่รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวัน
ออก	ประกอบดวยรูปป้ันของ	Miguel	Lopez	de	Legazpi	นักสํารวจชาวสเปนคนแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในซีก
โลกตะวันออกและ	Lord	Si	Katuna	ผูนําเกาะโบโฮ	ทั้งสองไดทําการหลั่งโลหิตลงในแกวไวนและทําการดื่มเพื่อ
เป็นสัตยปฏิญาณ	หรือเรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพของ	2	เผาพันธุ	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	ค.ศ.	1565

จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือ	นําทานเดินทางกลับไปยัง	เกาะเซบู	โดยเรือเฟอรรี่	ใชเวลาโดยประมาณ	2
ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	SUMMIT	CIRCLE	CEBU	HOTEL	หรือเทียบเทา,	เมืองเซบู

	บริการอาหารเชาแบบ	Breakfast	box

สนามบินคาติคลัน	(Caticlan	airport)	(โบราเคย)	ในเมืองคาติแคลนประเทศ
ฟิลิปปินส

เกาะโบโฮล	(bohol	island)	เกาะแหงน้ีถือไดวาเป็นเกาะที่มีความหลากหลาย
ดานการทองเที่ยว	ไมวาจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา	หรือ
โบราณสถานที่นาสนใจและสถานที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมาย

Baclayon	Church	โบสถที่มีอายุเกาแกเป็นอันดับสองของฟิลิปปินส	ปัจจุบันได
กลายเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ

ทราเซีย	(Tarsiers)	ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก	มีขนาดลําตัวเพียง	4	–	5	น้ิว	มี
ขนสีน้ําตาลแดง	ดวงตากลมโต	ดูคลายกับตัวเกรมลิน	ใหทานไดชมความนา
รักและถายรูปอยางใกลชิด

	บริการอาหารกลางวัน



เนินช็อคโกแลต	(Chocolate	Hill)	ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาดยอมจํานวน
1,268	ลูก	แตละลูกมีความสูงประมาณ	30	เมตรจากพิ้นดิน	โดยเนินเหลาน้ีจะ
มีสีเขียวในชวงฤดูฝน	และสีน้ําตาลออนในชวงฤดูรอน	มองดูคลายกับกอนช็อค
โกแลต	จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแหงน้ี

Blood	Compact	Shire	อนุสรณสถานที่รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและ
ชาวตะวันออก	ประกอบดวยรูปป้ันของ	Miguel	Lopez	de	Legazpi	นักสํารวจ
ชาวสเปนคนแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ	Lord	Si	Katuna
ผูนําเกาะโบโฮ	ทั้งสองไดทําการหลั่งโลหิตลงในแกวไวนและทําการดื่มเพื่อ
เป็นสัตยปฏิญาณ	หรือเรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพของ	2	เผาพันธุ	เมื่อวัน
ที่	16	มีนาคม	ค.ศ.	1565

เกาะเซบู	(Cebu)	เมืองแหงราชินีใต	จุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศ
ฟิลิปปินส	เกาะอันงดงามและคึกคักที่สุดของประเทศจึงไดรับความนิยมอยาง
ลนหลาม	มีภูมิประเทศที่สวยงาม	รวมถึงยังมีอารยธรรมดั้งเดิม	อีกทั้งเป็น
เมืองแรกที่สเปนยกพลขึน้บกยึดเป็นเมืองขึน้และตั้งเป็นเมืองหลวงแหงแรก
ดวยอิทธิพลจากสเปนน้ันทําใหประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตและมี
โบสถตั้งอยูติดกันมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	SUMMIT	CIRCLE	CEBU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา

พบไกดและรับฟังกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝ่ัง	จากน้ันออกเดินทางไปยังเมือง	ออสลอบ	ซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเกาะเซบู

เดินทางถึงเมือง	ออสลอบ	นําทานเขารับฟังอภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับการวายน้ํากับฉลามวาฬ	นําทานวายน้ํา
แบบสนอกเกอรลิง่เพื่อชมปลาฉลามวาฬ	ทานสามารถนํากลองถายรูปกันน้ําถายรูปได	แตไมสามารถใช
แฟลท	และไมอนุญาตใหอาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ	ใหทานไดเปิดประสบการณใหม	ถายรูปคูกับ
ปลาฉลามวาฬอยางใกลชิด

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางกลับไปยังเมืองเซบูใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง	นําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	SUMMIT	CIRCLE	CEBU	HOTEL	หรือเทียบเทา,	เมืองเซบู



	บริการอาหารเชา

เมืองออสลอบ	(Oslob)	ซึ่งอยูทางตอนใตของเกาะเซบู	ประเทศฟิลิปปินส	ทาน
สามารถชมปลาวาฬไดที่เมืองแหงน้ี

วายน้ําดูปลาฉลามวาฬ	(Swimming	with	whale	sharks)	ใหทานวายน้ําแบบ
สนอกเกอรลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ	ทานสามารถนํากลองถายรูปกันน้ําถาย
รูปได	แตไมสามารถใชแฟลท	และไมอนุญาติใหอาหารกับปลาฉลามวาฬ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เกาะเซบู	(Cebu)	เมืองแหงราชินีใต	จุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศ
ฟิลิปปินส	เกาะอันงดงามและคึกคักที่สุดของประเทศจึงไดรับความนิยมอยาง
ลนหลาม	มีภูมิประเทศที่สวยงาม	รวมถึงยังมีอารยธรรมดั้งเดิม	อีกทั้งเป็น
เมืองแรกที่สเปนยกพลขึน้บกยึดเป็นเมืองขึน้และตั้งเป็นเมืองหลวงแหงแรก
ดวยอิทธิพลจากสเปนน้ันทําใหประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตและมี
โบสถตั้งอยูติดกันมากมาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	SUMMIT	CIRCLE	CEBU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา

จากน้ันนําทานชม	เมืองเซบู	เมืองหลวงเกา	จากน้ันนําทาน	ผานชม	ปอมปราการซานเปโดร	ปอมที่คอย
ปกปองภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม	นําทานชม	กางเขนโบราณ	(Magallen’s	Cross)	ซึ่งมีอายุกวา
485	ปี	เป็นสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดีต

นําทานชมโบสถ	บาซิลิตา	มินอ	เดล	ซานโต	นิโน	(Basilica	Minore	del	Santo	Nino)	โบสถที่เกาแกที่สุด
ของฟิลิปปินส	สรางขึน้เมื่อปี	1565	โดยนักลาอาณานิคมชาวสเปน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชมบานโบราณ	Yap-San	Diego	ใหทานไดชมสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแตงภายในตาม

แบบฉบับชาวจีน	พรอมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑภายในบานพักที่เกาแกที่สุดของ
เมือง	บานโบราณยัป	ซานดิเอโกน้ีเป็นบานที่เกาแกที่สุดและหาชมไดเพียงที่เดียวใน	Cebu	บานหลังน้ีสรางขึน้



ในสมัยที่ฟิลิปปินสตกเป็นอาณานิคมของสเปนในชวงทศวรรษที่	1600	และตอมาไดกลายมาเป็นพิพิธภัณฑที่
สะทอนใหเห็นอดีตของผูตั้งรกรากชาวจีนในเมืองน้ี	วากันวาบานหลังน้ีเป็นบานทรงจีนหลังแรกๆ	ที่มีการสราง
นอกประเทศจีน	คนพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแตก็ลงตัว	และไดแทรกซึมเขามา
ในประเทศฟิลิปปินสกวาศตวรรษที่ผานมา

จากน้ันนําทานชม	อนุสาวรีย	มรดกแหงเซบู	(Parian	Monument)	ซึ่งเป็นอนุสาวรียที่สะทอนถึงเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรของเมืองเซบูตั้งแตยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง

หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง	SM	Mall	ใหทานไดอิสระซื้อของฝากกลับบาน	อาทิเชน	มะมวงอบแหง
สินคาขึน้ชื่อเมืองเซบู

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารเย็นไดตามอัธยาศัย

19.00	น.	นําทานเดินทางไปยัง	สนามบิน

21.25	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	ฟิลิปปินสแอรไลน	(Philippine
Airlines)	เทีย่วบินที	่PR738	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง

	บริการอาหารเชา

ปอมปราการซานเปโดร	(Fort	San	Pedro)	ปอมซานเปโดรเป็นสิ่งปลูกสรางที่
ใชปองกันขาศึกในอดีต	ซึ่งมีความสวยงามนาทึ่ง	สรางขึน้มาในศตวรรษที่	16
และเป็นปอมปราการแหงแรกที่สรางขึน้ในประเทศฟิลิปปินส	โดยมีจุด
ประสงคเพื่อใชตานทานการจูโจมจากเหลาโจรสลัดโมโร	เดินรอบๆ	สวนลอม
กําแพงอันสงางาม	พลางดื่มดํ่ ากับความสงบรมรื่นในสถานที่ปลีกวิเวกอัน
เงียบสงบใกลๆ	กับผืนน้ํา

กางเขนโบราณ	(Magallen’s	Cross)	ซึ่งมีอายุกวา	485	ปี	เป็นสัญลักษณที่
แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดีต

โบสถบาซลตามนอเดลซานโตนโน	(Basilica	Minore	del	Santo	Nino)	โบสถที่
เกาแกที่สุดของฟิลิปปินส	สรางขึน้เมื่อปี	1565	โดยนักลาอาณานิคมชาวสเปน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชมสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแตงภายในตามแบบฉบับชาวจีน	พรอมทั้ง
ศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑภายในบานพักที่เกาแกที่สุด
ของเมือง	บานโบราณยัป	ซานดิเอโกน้ีเป็นบานที่เกาแกที่สุดและหาชมไดเพียง
ที่เดียวใน	Cebu	บานหลังน้ีสรางขึน้ในสมัยที่ฟิลิปปินสตกเป็นอาณานิคมของ
สเปนในชวงทศวรรษที่	1600	และตอมาไดกลายมาเป็นพิพิธภัณฑที่สะทอนให
เห็นอดีตของผูตั้งรกรากชาวจีนในเมืองน้ี	วากันวาบานหลังน้ีเป็นบานทรงจีน
หลังแรกๆ	ที่มีการสรางนอกประเทศจีน



อิสระอาหารเย็นไดตามอัธยาศัย

เป็นอนุสาวรียที่สะทอนถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรของเมืองเซบูตั้งแตยุค
ของอาณานิคมที่สเปนปกครอง

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

สนามบินคาติคลัน	(Caticlan	airport)	(โบราเคย)	ในเมืองคาติแคลนประเทศ
ฟิลิปปินส

00.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตให	เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบ	ลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)

2.	การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัด
เตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและ
ตัว๋เครื่องบินมิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2
เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการ
จัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม
สายการบินกําหนด

3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ



5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

6.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	1,000	บาท	ตอทริป	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	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ละ	1000	บาท	/ทริป/ตอทาน***	ทิปหัวหนา
ทัวรแลวแตความประทับใจ

**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

**พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวยราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
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

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
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.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,	คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา
เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


