
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  MANILA3D-KU-W08 

 

THE BEST OF PHILIPPINES 
   ฟิลปิปินส ์3 วนั 2 คืน(KU) 

 

 
 
 
 

หนดการเดินทาง 

เดือน วันที ราคา 
กุมภาพันธ์ 2559 20-22 กพ.59 16,888 บาท 

กุมภาพันธ์ 2559 26–28 / 27-29 กพ.59 15,888 บาท 

มนีาคม 2559 04–06/05–07/11–13/12–14/18–20/19–21/25–27 

26–28 มี.ค.59 

15,888 บาท 

เมษายน 2559 01 –03/02 -04/08 – 09/09 - 11/22–24/23 – 25/ 
29–31 เม.ย.59 

15,888 บาท 

เมษายน 2559 13-15 / 15-17/30 เม.ย.-02 พ.ค.59 เม.ย.59 19,888 บาท 

พฤษภาคม 2559 01-03/06-08/07-09 พ.ค.59  17,888 บาท 

พฤษภาคม 2559 13-15/14-16/21-23/27-29/28-30 พ.ค.59  15,888 บาท 

พฤษภาคม 2559 20-22 พ.ค.59  18,888 บาท 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มะนิลา 

 

09.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบิน สุวรรณภูม ิชั้น 4 เคานเ์ตอร ์R สายการบินคูเวต แอรเ์วย ์ประตู 8  โดยมีเจ ้าหน้าที่ของ

บริษัทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ  

12.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยเท่ียวบินท่ี KU411 สายการบินคูเวต แอร์เวย์ พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 

16.35 น. ถึง สนามบินนินอย ประเทศฟิลิปปินส ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชัว่โมง)  

 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมการแสดงทอ้งถิ่น 

  น าท่านเขา้สู่ที่พัก Amada hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสอง มะนิลา – ตาไกไต - Las Piñas Bamboo Organ - Jeepney Factory 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทานเดินทางสูตะวนัตกเฉียงใตของมะนิลา มสีถานที่ทองเที่ยวซ่ึงเปนที่นิยมมากอยู่ แห่ งหน่ึง  เรียกวา ตาไกไต 

(Tagaytay) ที่นั่นมทีะเลสาบขนาดใหญ่ ในทะเลสาบก็มเีกาะเล็กๆสองสามเกาะและที่ส าคัญที่สุดคือมภีูเขาไฟที่เล็กที่สุด

และอันตรายที่สุด ช่ือวา TAAL volcano ภูเขาไฟตาอัลแห่งน้ีต้ังอยู่กลางทะเลสาปตาไกไต เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท 

เพราะฉะน้ันจึงมโีอกาสระเบิดขึ้ นมาไดทุ้กเมือ่ เรียกไดว้า่เป็นเสน่ห์ของภูเขาไฟตาอัลแห่งน้ี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  ไดเ้วลาอันสมคสร น าทุกท่านออกเดินทางสู่   Las Piñas Bamboo Organ  ชมออร์แกนไมไ้ผ่ที่มช่ืีอเสียงและมเีพียง

แห่งเดียวในโลก  จากน้ันน าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มช่ืีอเสียงมากที่สุดในประเทศ

ฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรฐัไดท้ิ้ งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใชใ้นสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว ้ชาวฟิลิปปินส์ได้

น ามาดัดแปลงเพื่อท าเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้ น พรอ้มทั้งตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่างๆที่

ใหส้ีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส ์ซ่ึงในปัจจบุัน รถจี๊ปน่ีย์เป็นรถยนต์ที่ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดร้ับความนิยมมาก

ที่สุดถือไดว้า่เป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็วา่ได้  

   เดินทางกลับ มะนิลา   

 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านกลับเขา้สู่ที่พัก AMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม มะนิลา – กรุงเทพ (B) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางชมเมอืง แวะชมสวนสารธารณะไรซอล ซ่ึงตัง่อยู่ใจกลางเมอืงมะนิลา ขนานไปกับอ่าวมะนิลาเป็นจุด

พักผ่อนหย่อนใจของคนทอ้งถิน่ในวนัวา่งและเสาร์อาทิตย์  อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับตน้ๆ ของมะนิลา เพราะเป็น

ที่ต้ังของอนุสาวรยี์ โฮเซ ไรซอล ที่ถูกประหารชีวติอยู่ที่นั่น และเป็นจุดที่ต้ังของกิหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ เพื่อ จะนับต่อไปยัง

เมอืงต่างๆ ในมะนิลาอีกดว้ย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั อินทรามูโรส เมอืงหลวงและเขตปกครองที่เก่าแก่ที่สุดของมะนิลา 

หรือหลายๆ คนเรียกวา่ Walled City  เพราะเป็นตน้แบบการสรา้งป้อมปราการลอ้มรอบเมอืงในสมยัถูกปกครองโดยชาว

สเปน โดยอินทรามูโรสในภาษาลาตินแปลวา่ “ขา้งในก าแพง” น าท่านชม ป้อมปราการซานเตียโก ้ป้อมที่มคีวามส าคัญ

มากที่สุดในประวติัศาตร์กรุงมะนิลา ในสมยัสงครามโลกครั้งที่สอง เสมอืนเป็นคุกกันกันของนายพลโฮเซ ไรซอลก่อนถูก

ประหารชีวติ ในบริเวณใกล ้ๆ กัน น าท่านชมโบสถซ์านอากัสติน โบสถ์โรมนัคาทอริกอันเก่าแก่ 1 ใน 4 โบสถ์ที่ถูกสรา้ง

ขึ้ นในสมยัการปกครองของสเปน ปัจจุบันถูกจดทะเบียนใหเ้ป็น World Heritage site โดยองค์กรยูเนสโก ้ 

 เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
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   อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเลือกซ้ือสินคา้ที่ Mall of Asia เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่อันดับ3 ของโลก 

ครอบคลุมพื้ นที่ประมาณ 407,000 ตารางเมตร เรียกไดว้า่เป็นศูนย์รวมความทันสมยัและแฟชัน่ของชาวฟิลิปปินส์  

  จากน้ันน าท่านสู่คาสิโนหรูระดับ 6 ดาว City Of Dream ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคคาสิโน ซ่ึงมี
หลากหลายกิจกรรมใหท้่านเลือก (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีอายุต  า่กว่า 18 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตท าการ

บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนท้ังส้ิน)  
 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

  หลังรับประทานอาหารเย็น น าทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินนินอย กรุงมะนิลา 

23.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU412 

01.30+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร 

อัตราค่าบริการ  :  ทุกพีเรียดท่ีราคา 15,888 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 15,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 14,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 3,900 บาท 

อัตราค่าบริการ  :  ทุกพีเรียดท่ีราคา 16,888 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 16,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 16,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 15,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 4,900 บาท 

อัตราค่าบริการ  :   ทุกพีเรียดท่ีราคา 17,888 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 17,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 17,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 16,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 4,900 บาท 

อัตราค่าบริการ  :   ทุกพีเรียดท่ีราคา 18,888 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 18,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 18,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 17,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 4,900 บาท 

อัตราค่าบริการ  :   ทุกพีเรียดท่ีราคา 19,888 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 19,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 18,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 4,900 บาท 
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 ** ส าคญัมาก ** 

 

1. 4 ท่าน สามารถออกเดินทางแบบไม่มีหวัหน้าทัวร(์ไม่ตอ้งรอกรุ๊ป) / 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้า

ทัวร ์ 

2. คนไทยไม่ตอ้งขอวีซ่า 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋กรุ๊ป) ไป-กลับ(กรุงเทพฯ–มะนิลา–กรุงเทพฯ) สารการบิน คูเวต แอรเ์วย ์

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน 

 ค่ามคัคุเทศกท์้องถ่ินน าเท่ียว 
 ค่าพาหนะท่ีใชน้ าเท่ียว 
 ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายก าร
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ    
ค่าทิปมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั  

พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั  

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (ส าหรบัหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทยขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้เป็นส าคญั) 

 
 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังจากท่ีมีการจอง  

              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทันที 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 20 วัน ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

หมายเหต ุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ  านวนอย่างน้อย   15 
ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก ้ไขได้และ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของห ัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหวี้ซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี  
ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสี เลือดหมู 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิว ัติ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน ้ ามันหรือ  

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างาน

นั้นๆ 
ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น  
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
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