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 ชมเมอืงเกา่ อนิทรามรูอส ความอลังการของยคุอาณานคิมสเปน 

 ชม สสุานเศรษฐจีนี หมูบ่า้นจัดสรรอันหรหูราสําหรับผูล้ว่งลับ หนึง่เดยีวในโลก 

 ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนีย่ห์ลากสสีนัสไตล ์Filipino 

 ชมววิ ภเูขาไฟตาอลั , ชมบรรยากาศ Solaire Resort & Casino คาสโินสดุหรรูะดับ 5 ดาว 

 ชอ้ปป้ิง หา้งหร ูGreenbelt, SM Mall of Asia ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 พเิศษ...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คนื , ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมสนามบนิฟิลปิปินส,์ ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที:่ 22-25 ม.ีค. 57       20,900.-  

 
1. กรงุเทพฯ–มะนลิา-มะนลิาเบย-์ชมโชว์

พืน้เมอืง 
2. มะนลิา–Las Pinas-โบสถเ์ซนตโ์จเซฟ -

Jeepney Factory-ตาไกไต-ชมววิภเูขาไฟ
ตาอัล-มะนลิา-Solaire Resort&Casino 

3. สสุานเศรษฐจีนี-สวน Alaya Triangle 
Garden-พพิธิภัณฑ-์เนลสนัทาวเวอร-์ชอ้ปป้ิง
กรนีฮลิล ์

4. สวนไรซาล-อนิทรามรูอส-โบสถซ์านออกัส
ตนิ-ป้อมปราการซานตเิอโก-้ชอ้ปป้ิง SM 
Mall-มะนลิา-กรงุเทพฯ 

 

ฟิลปิปินส ์– Unseen Manila - A 

4 วนั 3 คนื (KU)  
             โดยสายการบนิคเูวตแอรเ์วย ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ – มะนลิา – มะนลิาเบย ์- ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

09.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R 
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ คเูวต แอรเ์วย ์( Kuwait Airways) โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

12.00 น.
  

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยสายการบนิ คเูวต แอรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่KU411 

 

16.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนนิอย อาเกยีโน ่ประเทศฟิลปิปินส ์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้นําทา่นสู ่
มะนลิาเบย ์ใหท้า่นไดช้มและสมัผัสบรรยากาศยามเย็นรมิอา่วมะนลิา 

 

  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร โดยใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกบัการรอ้ง
เพลงและการเตน้รําแบบพืน้เมอืงแบบฟิลปิปินส ์

 

 ทีพ่กั   Century Park  Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงมะนลิา  

วนัทีส่อง มะนลิา – Las Pinas - โบสถเ์ซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมววิภเูขา
ตาอลั – มะนลิา – Solaire Resort&Casino 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Las Pinas นําทา่นชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ นําทา่นชม Las 
Piñas Bamboo Organ  ชมออรแ์กนไมไ้ผท่ีม่ชี ือ่เสยีงและมเีพยีงแหง่เดยีวในโลก 
จากนัน้นําทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ทีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส ์เป็นผลติผลจากเดมิทีก่องทัพสหรัฐไดท้ิง้รถจี๊ป (Jeeps) ทีใ่ช ้

ในสงครามโลกครัง้ทีส่องเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ดนํ้ามาดัดแปลงเพือ่ทําเป็นรถโดยสาร 
เพือ่เอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆทีใ่หส้ี

ฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลปิปินส ์ซึง่ในปัจจบุนั รถจี๊ปนีย่เ์ป็นรถยนตท์ีใ่ชเ้ป็นรถโดยสาร
สาธารณะทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์อยา่งนงึของชาวฟิลปิปินส์

เลยก็วา่ได ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก
เฉียงใตข้องกรงุมะนลิา ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทวิทัศนช์นบทที่
สวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรยีงรายตามทาง 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สูจ่ดุชมววิ ภเูขาไฟตาอลั (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟทีม่ี
ขนาดเล็กและตัง้อยูก่ลางทะเลสาปตาไกไต ภเูขาไฟตาอลัแหง่นีเ้ป็นภเูขาไฟทีย่งัไมด่ับ
สนทิ เพราะฉะนัน้จงึมโีอกาสระเบดิขึน้มาไดท้กุเมือ่ เรยีกไดว้า่เป็นเสน่หแ์บบสวยประหาร
ของภเูขาไฟตาอลัแหง่นีจ้ากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่กรงุมะนลิา จากนัน้ทา่นชม 
Solaire Resort&Casino ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศคาสโินสดุหรรูะดับ 5 ดาว 
ตกแตง่ไวอ้ยา่งหรหูราเทยีบเทา่คาสโินชือ่ดังทีล่าสเวกสัเลยทเีดยีว ใหท้า่นไดอ้สิระเสีย่ง
โชคกบัตูส้ล็อตกวา่ 1,200 ตู ้และ โต๊ะพนันในแบบตา่งๆกวา่ 300 โต๊ะ 

 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั   Century Park  Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงมะนลิา  

วนัทีส่าม สสุานเศรษฐจีนี – สวน Alaya Triangle Garden – The Filipinas Library – Neilson 

Tower – ชอ้ปป้ิง Greenbelt 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้นําทา่นชม Chinese Cemetary สสุานเศรษฐจีนี สสุานแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่เดยีว

ในโลกทีม่กีารจัดสรา้งสสุานเป็นแบบหมูบ่า้นจัดสรร เป็นความเชือ่ของชาวฟิลปิปินสเ์ชือ้
สายจนีทีทํ่าไวใ้หญ้าตผิูล้ว่งลับ โดยแตล่ะหลังจะประดับตกแตง่เหมอืนบา้นทีใ่ชพั้กอาศัย
จรงิๆ ในแตล่ะหลังก็จะมอีปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆ อยูอ่ยา่งครบครัน บางหลังมี
มลูคา่สงูถงึ 5-6 ลา้นบาทเลยทเีดยีว  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม สวน Ayala Triangle Gardens สวนแหง่นีเ้ปิดเป็นทางการเมือ่ปี  
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2010 พืน้ทีส่วนเป็นรปูสามเหลีย่มเชือ่มระหวา่งเขต Ayala Avenue, Makati Avenue 
และ Paseo de Roxas ภายในมกีารจัดแสดงผลงานประตมิากรรมกลางแจง้ และยงัเป็น
ทีต่ัง้ อนุสาวรยีบ์คุคลสําคัญ คอื Gabriela Silang วรีสตรผีูนํ้าในการปลดแอกอสิรภาพ
จากสเปน อนุสาวรยี ์Sultan Kudarat ผูนํ้ามสุลมิทีต่อ่สูก้บัสเปน และอนุสาวรยี ์Ninoy 
Aquino นักการเมอืงมอืสะอาดบดิาของ เบกโิน อาคโิน ประธานาธบิดฟิีลปิปินสค์น
ปัจจบุนั ทีถ่กูลอบสงัหารในอดตี นําทา่นชม The Filipinas Heritage Library 
หอ้งสมดุทีร่วบรวมเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร,์ ศลิปะ, ภาษา, ศาสนาและวทิยาศาสตร์
ทางสงัคมวัฒนธรรมของชาวฟิลปิปินส ์นําทา่นชม Neilson Tower สรา้งขึน้ในปี 1937 
ใชเ้ป็นหอควบคมุการบนิและสถานผีูโ้ดยสารของฟิลปิปินสเ์ป็นครัง้แรกของการเปิดใช ้

สนามบนิพาณชิย ์ในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง นลีสนัทาวเวอร ์แหง่นีถ้กูใชเ้ป็น
สํานักงานใหญข่องกองทัพญีปุ่่ น ตอ่มาถกูยดึครองโดยชาวอเมรกินัหลังจากญีปุ่่ นแพ ้
สงคราม จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้ง Greenbelt แหลง่รวบรวมของแบรนดเ์นม
ชัน้นํามากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั   Century Park  Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงมะนลิา  

วนัทีส่ ี ่  สวนไรซาล – อนิทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ป้อมปราการซานตอิาโก – ชอ้ปป้ิง 

SM Mall of Asia – มะนลิา - กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้นําทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุ
มะนลิาเปนทีต่ัง้ของ อนสุาวรยี ์โฮเซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูนํ้าในการปลดแอก

ฟิลปิปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดยีวกนันี ้ยงัเป็นจดุที่
ฟิลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนอืสหรัฐอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรยีแ์หง่นีจ้งึมี
ความสําคัญตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และเป็นจดุแรกทีใ่ชเ้ป็นหลักกโิลเมตรแรกสําหรับนับระยะ
ถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้นําทา่นชม อนิทรามรูอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เมือ่
ปี ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพือ่ป้องกนัการรกุราน ภายในป้อมอนิทรามรูอส ถกูสรา้ง
ขึน้มาเพือ่เป็นศนูยก์ลางการปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเมอืงในสมยัยโุรปตอนกลาง มกํีาแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่ง
มดิชดิ ถอืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนกรงุมะนลิา นําทา่น
ชม โบสถซ์านอะกสุตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิง่ปลกูสรา้งหนึง่เดยีว ภายในอนิทรามรูอสทีไ่มถ่กูระเบดิใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ทีช่วนมองในสไตลด์อรกิ และ
ประตใูหญท่ีแ่กะสลักหนเป็นรปูนักบญุอะกสุตนิ กบันักบญุโมนกีทีง่ดงามน่าเจรญิศรัทธา
เป็นอยา่งยิง่ ใกล ้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บสมบตัล้ํิาคา่ไวใ้หไ้ดช้ืน่ชม
มากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีตศลิป์รวมถงึงานถว้ยแบบสเปนและ
เม็กซกินั จากนัน้นําทา่นชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกบั
แมน้ํ่าปาสกิ ซึง่ถอืเป็นจดุยทุธศาสตรสํ์าคัญในการรับมอืขา่ศกึศัตร ูเดมิเป็นป้อมของ
ทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนุสรณ์สถานทีร่ะลกึถงึ Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ ่ไรซาล) 
ผูถ้กูจองจําทีน่ีจ่นสิน้ชวีติในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแหง่การตอ่ตา้นอาณานคิมสเปน ป้อม
แหง่นีย้งัเป็นสถานทีถ่า่ยรปูงานแตง่งาน ทีบ่า่วสาวจะนยิมมาถา่ยรปูแตง่งานทีน่ีอ่กีดว้ย  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง SM Mall of Asia เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เอเชยี(พืน้ทีก่วา่ 200 ไร)่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ Brand name หรอืเลอืกซือ้ของ
ฝากตา่งๆ อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

20.00 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

23.15 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ คเูวต แอรเ์วย ์
( Kuwait Airways) เทีย่วบนิที ่KU412 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

 

01.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
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**************************************************** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใด  ๆทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตาม

หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้

สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทางวนัที ่ 22-25เม.ย. 57 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 20,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 20,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 19,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 18,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    
 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
     **คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีม Passenger service charge เรยีกเก็บโดย Manila International Airport 

Authority ทา่นละ 550 Php. หรอื 12.5 USD ตอ่ทา่น ( ประมาณ 405 บาท) กรณุาเตรยีมเป็นเงนิ 
Peso หรอื USD ในการชาํระเทา่น ัน้ 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
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3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินสไ์มม่กีารคนื
เงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศฟิลปิปินสม์มีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศฟิลปิปินสต์ามที่
ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวาม
ประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวาม
แตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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