ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
ไฮไลท์ทัวร์
• เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
• เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
• พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
• อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
เที่ย
โปรแกรมเดินทาง
เช้า
ค่า
โรงแรมที่พัก
ง
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

x

x

✈ �

�

3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน)

�

x

x

เมืองเซบู - ป้อมปราการซานเปโดร - ชม กางเขนโบราณ - โบสถ์ บาซิ
4 ลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - บ้านโบราณ Yap San Diego - ชม
อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ห้าง Sm Mall - สนามบินเซบู

�

�

✈

5 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

x

x

x

2

x

สนามบินเซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Baclayon Church - ชมลิงทรา
เซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - Blood Compact Shire

SUMMIT CIRCLE CEBU
HOTEL หรือเทียบเท่า
SUMMIT CIRCLE CEBU
HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
เซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย -หมู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood
วันที่ 2
Compact Shire - เกาะเซบู
01.30 น. นาท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.15 ชั่วโมง
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่ 3
เช้า

ค่า
วันที่ 4
เช้า

เกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่
น่าสนใจ นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน
และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม
ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัด
แสดงของพื้นเมืองโบราณ
นาท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลาตัวเพียง 4 - 5 นิ้ว มีขนสีน้าตาลแดง
ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
จากนั้นนาเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า นาท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอัน
ร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจานวน 1,268 ลูก แต่ละ
ลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้าตาลอ่อนในช่วงฤดู
ร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี้
จากนั้นนาท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่ราลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาว
ตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสารวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นาเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทาการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทาการดื่ม
เพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
Enjoy your Free day อิสระเต็มวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังจากนั้นให้ท่านเลือกอิสระโปรแกรมตามอัธยาศัย
Option 1 : ว่ายน้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 128 USD)
Option 2 : ว่ายน้าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 130 USD)
**หมายเหตุ : โปรดระบุ Option ที่ท่านต้องการ ณ วันที่ท่านทาการจอง เนื่องจากทางบริษัทต้องทาการจอง
โปรแกรมล่วงหน้า**
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
พักที่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego
- อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
19.00 น.
21.25 น.
วันที่ 5
00.10 น.

จากนั้นนาท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่ คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุก
ชุม นาท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความ
รุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต
นาท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมบ้านโบราณ Yap-San Diego ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมและเครือ่ งตกแต่งภายในตามแบบ
ฉบับชาวจีน พร้อมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านพักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง บ้าน
โบราณยัป ซานดิเอโกนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่ทสี่ ุดและหาชมได้เพียงที่เดียวใน Cebu บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยที่
ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้
เห็นอดีตของผู้ตั้งรกรากชาวจีนในเมืองนี้ ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสร้างนอกประเทศ
จีน ค้นพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแต่กล็ งตัว และได้แทรกซึมเข้ามาในประเทศ
ฟิลิปปินส์กว่าศตวรรษที่ผ่านมา
จากนั้นนาท่านชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ห้าง
SM Mall ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู
อิสระอาหารเย็นให้เพื่อให้ทา่ นได้ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
นาท่านสู่สนามบินเซบู เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)
เที่ยวบินที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
เซบู - กรุงเทพ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผู้โดยสาร
จานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหี ัวหน้าทัวร์ไทย
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ผู้ใหญ่
เด็ก 8-12 ปี
เด็ก 8-12 ปี
ราคา
อัตราค่าบริการ
พักห้องละ 2-3
พักเดี่ยวเพิ่ม
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)
ไม่รวมตั๋ว
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ท่าน
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
16-20 ก.พ. 62
15,888
15,888
15,888
4,500
8,888
23-27 มี.ค. 62
15,888
15,888
15,888
4,500
8,888
6-10 เม.ย. 62
15,888
15,888
15,888
4,500
8,888
13-17 เม.ย. 62
15,888
15,888
15,888
4,500
8,888
18-22 พ.ค. 62
15,888
15,888
15,888
4,500
8,888
*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่านละ 5,000.- ราคานี้รวมรายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน
***
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ท่าน/ทริป // หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 15 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วยและจะต้องเสียค่าเข้าประเทศกับทางต.ม. 3,120 เปโซ หรือ 1,920 บาท
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายังสนามบิน
ที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัทฯ
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบ
ล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ แล้ว
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้าหนักตามสายการบินกาหนด
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,000 /ท่าน/ทริป
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ(ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทาการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4.หากท่ า นที่ ต้ อ งการออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้ า อยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ) ให้ ท่ า นติ ด ต่ อเจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ออกบั ต รโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแ ลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair),
เด็ก,
ผู้สูงอายุ ,
มีโรคประจาตัว
หรื อ ไม่ ส ะดวกในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5
ชั่ ว โมงติ ด ต่ อ กั น ท่ า นและครอบครั ว ต้ อ งให้
การ ดู แ ล ส ม า ชิ ก ภา ย ใ น ค ร อ บค รั ว ข อ งท่ าน เอ ง เนื่ องจ าก กา รเ ดิ น ท า งเ ป็ น หมู่ คณ ะ หั ว หน้ าทั วร์ มี ค วา ม
จาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถกู ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ ละจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิน้
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เทีย่ วบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์ มีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
เท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ
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