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 ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน 

 ชม City of Dreams Manila คาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาว 

 ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino 

 ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ 

 พิเศษ... ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี 

** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่: 20-22 ก.พ. 59 (วันหยุด วันมาฆบูชา)     19,900.- 
วันที่: 26-28 ก.พ./ 04-06/ 11-13/ 18-20/ 25-27 มี.ค. 59  18,900.- 
วันที่: 01-03/ 06-08/ 08-10/ 22-24 เม.ย. 59     18,900.- 
วันที่: 13-15 เม.ย. 59 ( วันหยุด วันสงกรานต์)     22,900.- 
วันที่: 30 เม.ย.-02 พ.ค. 59 ( วันหยุด วันแรงงาน)    21,900.- 
วันที่: 06-08/ 07-09/ 13-15 พ.ค. 59      20,900.- 
วันที่: 20-22 พ.ค. 59 ( วันหยุด วันวิสาขบชูา)    21,900.- 
 

1. กรุงเทพฯ–มะนิลา-ชมโชว์ระบ าพื้นเมือง 
2. เกาะคอร์เรกดิอร ์ 
3. สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุ

สติน – ป้อมปราการซานติอาโก – City Of 
Dreams Manila – ช้อปปิ้งห้าง SM Mall of 
Asia - มะนิลา – กรุงเทพฯ 

มหัศจรรย ์AEC-ฟิลิปปินส ์Mabuhay Manila-B 
3 วัน 2 คืน (KU)  

              โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย ์
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วันแรก กรุงเทพฯ – มะนิลา – ชมโชว์พื้นเมือง 

09.30 น.

  

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู8 เคาน์เตอร์ R 
เชค็อินกรุ๊ปของสายการบิน คูเวต แอร์เวย์ ( Kuwait Airways) โดยมเีจ้าหน้าที่  ให้
การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

12.00 น.
  

น าท่านเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟลิิปปินส ์โดยสายการบิน คูเวต แอร์เวย ์( 
Kuwait Airways) เที่ยวบินที่ KU411 

 

16.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟลิิปปินส ์เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ทานอาหารพร้อมชมโชว์ระบ าพื้นเมือง ให้
ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเตน้ร าแบบพื้นเมืองแบบฟิลิปปนิส ์

 

 ทีพ่ัก  Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา  

วันที่สอง มะนิลา – เกาะคอร์เรกิดอร์ – อุโมงค์มาลินตา 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เกาะคอร์เรกิดอร์ ( Corregidor Island ) โดยเรือเฟอร์ร่ี ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงเกาะคอรเ์รกิดอร ์อยูห่่างจากมะนิลาไปทางตะวันตก 
ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ บริเวณปากอ่าวมะนิลา ด้วยต าแหน่งที่ตั้ง ในสมัยกอ่นเกาะน้ีเปน็ที่ตั้ง
มั่นส าคญัในการป้องกันภัยทางน้ าทีอ่าจจะเกดิข้ึนกับ เมอืงหลวงกรุงมะนิลา ในชว่ง
สงครามโลกคร้ังที ่2 เกาะแห่งน้ีมบีทบาทส าคัญในระหว่างการรุกรานและการปลดปล่อย
ของฟิลิปปินสอ์อกจากกองก าลังญี่ปุ่น หลังสงครามสิ้นสุดซากปรักหักพังที่เหลอือยู่บน
เกาะ ท าหน้าทีเ่ป็นที่ระลกึทหารกับทหารอเมริกันฟิลิปปนิส์และญี่ปุ่นหลายคนที่สญูเสีย
ชีวติบนเกาะ เกาะคอร์เรกดิอร ์ถือไดว้่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ที่
ส าคญัของฟลิิปปินส ์ให้ทา่นได้ชม หอ้งแสดงภาพประวตัิ, อาวุธที่ใช้ในสมัยสงครามโลก 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านชม อุโมงค์มาลนิตา ( Malinta Tunnel ) สถานที่ประวตัิศาสตร์ส าคญัอกี
แห่งหนึง อุโมงค์มาลินตา แห่งน้ีในอดีตไดใ้ชเ้ป็นกองบญัชาการรบของทหารพันธมติร 
อันประกอบด้วย อเมริกัน และ ฟิลปิปินส์ และท้ายที่สดุกลายเป็นโศกนาฎกรรมที่ถกูทหาร 
ญี่ปุ่น ล้อมรอบไว้จนอดอยากต้องยอมยกธงขาว ให้ทา่นได้ชม โชว์แสงสีเสียงเล่าประวัติ
ของเกาะ ทา่นจะไดส้ัมผัสบรรยากาศราวกับเป็นส่วนหน่ึงเหตุการณ์ในชว่งเวลาน้ันอกีดว้ย 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลับเข้าสู ่กรุงมะนิลา โดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่ัก  Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา  

วันที่สาม สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – City Of 

Dreams Manila – ช้อปปิ้งห้าง SM Mall of Asia - มะนิลา - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

 จากน้ันน าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ั้งอยูใ่จกลางกรุง
มะนิลาเปนที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้น าในการปลดแอก
ฟิลิปปินส์จากสเปนในชว่งป ีค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันน้ี ยังเป็นจุดที่
ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปคี.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งน้ีจึงมี
ความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกทีใ่ชเ้ป็นหลักกิโลเมตรแรกส าหรับนับระยะ
ถนนทุกๆสายในลูซอน จากน้ันน าท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างข้ึนเมื่อ
ปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อปอ้งกันการรุกราน ภายในปอ้มอินทรามูรอส ถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศกึษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะ
สถาปตัยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มกี าแพงล้อมรอบ คา่ยป้อมยามอย่าง
มิดชดิ ถือว่าเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยอืนกรุงมะนิลา น าท่าน
ชม โบสถ์ซานอะกสุติน (San Agustin Church) สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-5764_3D-KU-W07 

 สถาปตัยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไมถู่กระเบดิใน
สงครามโลกคร้ังที ่2 ชมความงามของผนังโบสถด์้านหน้าที่ชวนมองในสไตลด์อริก และ
ประตูใหญท่ี่แกะสลกัหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบญุโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธา
เป็นอยา่งย่ิง ใกล้ๆกับโบสถย์ังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทีเ่ก็บสมบัตลิ้ าคา่ไวใ้หไ้ดช้ื่นชม
มากมาย ไมว่่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศลิป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและ
เม็กซิกัน จากนั้นน าทา่นชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาตดิกับ
แม่น้ าปาสกิ ซ่ึงถอืเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัในการรับมอืข่าศกึศตัรู เดิมเป็นปอ้มของ
ทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลกึถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) 
ผู้ถูกจองจ าที่นี่จนสิ้นชีวติในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการตอ่ตา้นอาณานิคมสเปน ป้อม
แห่งน้ียังเป็นสถานทีถ่่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถา่ยรูปแต่งงานที่นีอ่ีกด้วย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านสู ่City of Dreams Manila สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาว
หรูหราด้วยงบประมาณการสร้างกวา่ 1,000 ล้านดอลลา่ห์ ให้ทา่นได้อิสระเสี่ยงโชคกับ
คาสิโน (ไม่อนญุาตใหเ้ดก็ทีม่ีอายตุ่ ากวา่ 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไมอ่นุญาตท าการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสโินทั้งสิ้นและควรแต่งกายสภุาพ) หรือ เลือกเข้าชมในสว่น
ของโซน DreamPlay ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัหลากหลายกิจกรรมตา่งๆ จากเหลา่ตวั
การ์ตูนค่าย DreamWorks อาทเิช่น KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไม่
รวมค่าบัตรเข้าชม แบบ 4 ชัว่โมง ผู้ใหญ่ 400 Php.(ประมาณ300บาท) เด็ก 
880Php.(ประมาณ 660 บาท) จากนั้นอิสระชอ้ปปิ้ง SM Mall of Asia เป็น
ห้างสรรพสินคา้ทีใ่หญท่ี่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า 
Brand name หรือเลือกซ้ือของฝากต่างๆ อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสูส่นามบิน  

23.15 น. น าท่านเดินทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน คูเวต แอร์เวย์ 
( Kuwait Airways) เที่ยวบินที่ KU412 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

 

01.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และที่ประเทศฟิลปิปินส์ ปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะ

เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม

หมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน

ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณทีี่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการน้ี 

ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไมถ่ึง 20 ท่าน 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ : 20-22 ก.พ. 59 (วันหยุด วันมาฆบูชา) 
 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 18,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 17,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 
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อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ : 26-28 ก.พ./ 04-06/ 11-13/ 18-20/ 25-27 มี.ค. 59 
เดินทางวันที่ : 01-03/ 06-08/ 08-10/ 22-24 เม.ย. 59 
 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 18,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 18,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 17,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 16,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 
 
 
อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ : 13-15 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรานต์)  
 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 22,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 22,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 20,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ : 30 เม.ย.-02 พ.ค. 59 ( วันหยุด วันแรงงาน)  
เดินทางวันที่ : 20-22 พ.ค. 59 ( วันหยุด วันวิสาขบูชา) 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 20,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 19,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 
อัตราค่าบริการ 
เดินทางวันที่ : 06-08/ 07-09/ 13-15 พ.ค. 59 

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 20,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ป ีพกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 20,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 19,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 18,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 
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 อัตราค่าบริการน้ีรวม     :    
 ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ ามันไว้

เรียบร้อยแล้ว 
     **คา่ภาษีน้ ามัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีที่
ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่ม** 
 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์้องถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน้ าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก.  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน้ าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 12 USD ต่อทา่นต่อทริป 

 

การส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาส ารองที่นั่ง+ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่มัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินสไ์มม่ีการคืน
เงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แตท่ั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่
ไม่สามารถเรียกคืนไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือคา่มัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบคืน

ค่าบริการที่ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อืน่ทดแทน

ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่น้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตท่ั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน

สิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิ้น 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 
12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศฟลิิปปินส์ตามที่
ระบุในรายการทอ่งเที่ยวเทา่น้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความ
ประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ข้ึนอยู่กับข้อจ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มีความ
แตกตา่งกันอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ 
15. กระเปา๋สัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าช้า 
หรืออุบตัเิหตุตา่งๆ ใดๆทั้งสิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
17. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 

 


