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              ฟิลปิปินส์ มะนิลา สบาย...สบาย 

3 วนั 2 คืน (TG) 
โดยสายการบินไทย 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – มะนิลา - สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์
ซานอะกสุติน– ป้อมปราการ ซานติอาโก - Jeepney Factory 

✈ O O Kim Berry Hotel 

2 
สุสานทหารอเมริกนั - หมูบ่า้น วลิลา่ เอสคเูรโด ้– ภตัตาคาร
ธารน ้ าตก - Aera Memorial Museum– มะนิลา 

O O O Kim Berry Hotel 

3 

มะนิลา - ตาไกไต – People’s Park in the Sky ชมววิภูเขาไฟ
ตาอลั  – City of dream – ช็อปป้ิง SM Mall - มะนิลา - 
กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 
 
 
 
 
 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

1.  ชมภตัตาคารน ้าตก เอกลกัษณแ์ห่งการผ่อนคลายไม่ซ ้าใคร 

2. ชมวิว ภูเขาไฟตาอลั ภูเขาไฟท่ีต ัง้อยู่กลางทะเลสาบตาไกไต 

3. ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลงัการของยุคอาณานิคมสเปน 

4. ช็อปป้ิงสุดมนัท่ีหอ้ง SM Mall of Asia หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟิลิปปินส ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Page 2 of 9 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    PKO-171-Philippins-Manila-Sabai-JAN-TG-W43 

วันแรก  กรุงเทพฯ – มะนิลา - สวนไรซาล – อินทรามรูอส – ป้อมปราการ ซานติอาโก - โบสถ์ซานอะกุ
สติน–  Jeepney Factory 
05.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิผู ้โดยสารขาออกช ั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบินไทย โดยมเีจา้หน้าท่ีให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
07.45 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินไทย (Thai Airway) เท่ียวบินท่ี TG620 
11.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้ นน าทา่นชม สวนไรซาล  (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต่ั้งอยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป นท่ีตั้ง

ของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล  ( Jose Rizal ) ผู ้น าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896 -
1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี ยังเป็นจุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 
อนุสาวรีย์แห่ง น้ีจึงมีความส าคัญตอ่ชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกท่ีใช ้เป็นหลกักโิลเมตรแรกส าหรับนับ
ระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้ นน าทา่นชม อินทรามูรอส (  Intramuros ) ถูกสร้าง ข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1571 
โดยกลุม่ชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง , การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มี
ก  าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่งมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาดเมือ่มาเยือน
กรุงมะนิลา น าทา่นชม โบสถ์ซานอะกุสติน  (San Agustin Church) สร้างข้ึนเมื่อปี  ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสร้างหน่ึงเดียว ภายในอินทรามูรอสท่ีไมถู่กระเบิดในสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าท่ีชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญท่ี่แกะสลักหนเป็นรูป
นักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนีกท่ีงดงามน ่าเจริญศรัทธาเป็นอยา่งย่ิง  ใกล้ๆกบัโบสถ์ยงั เป็นท่ีตั้งของ
พิพิธภณัฑ์ท่ีเกบ็สมบัติล ้ าคา่ไวใ้ห้ได้ชื่นชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึง
งานถ้วยแบบสเปนและเมก็ซิกนั จากนั้นน าทา่นชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกบั
แมน่ ้ าปาสิก ซ่ึงถือเ ป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการรับมือขา่ศึกศตัรู เ ดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบัน
เป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ ่ไรซาล) ผู ้ถูกจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.
1896 ในยุคสมยัแหง่การตอ่ตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะ
นิยมมาถา่ยรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกดว้ย 
จากนั้ นน าทา่นชม Jeepney Factory รถ Jeepney เ ป็น ยานพาหนะท่ีมีชื่ อเ สียงมากท่ี สุดในประเทศ
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ฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐได้ท้ิงรถจ๊ีป (Jeeps) ท่ีใชใ้นสงครามโลกคร้ังท่ีสองเอาไว ้ชาว
ฟิลิปปิน ส์ได้น ามาดัดแปลงเพื่อท าเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ช ้บรรทุกผู้โดยสารได้มากข้ึน พร้อมทั้ง
ตกแตง่ด้วยศิลปะลวดลายตา่งๆท่ีให้สีฉดูฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซ่ึงในปัจจุบนั รถจ๊ีปน่ีย์เ ป็นรถยนต์ท่ี
ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งของชาวฟิลิปปินส์เลยก็
วา่ได ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Kim Berry Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที่สอง สุสานทหารอเมริกัน  - หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ – ภัตตาคารธารน ้าตก - Aera Memorial 
Museum – มะนิลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม สุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial) สุสานทหารอเมริกนั ท่ี
เสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บนพื้นท่ี 615,000 ตรม. ภายในบริเวณรม่ร่ืนไปดว้ยพื้นหญา้สีเขียวขจี ตดั
กบัไมก้างเขนสีขาวท่ีเป็นหลุมฝังศพทหารท่ีเสียชีวิต 17,201 หลุม เรียงอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม รวมทั้งมี
รายชื่อทหาร 36,285 นายท่ีเสียชีวติและสูญหายในเหตุการณ์คร้ังนั้น สลกัอยูบ่นแผน่หินเพื่อเป็นอนุสรณ์ มี
ท่ีสวดมนต์เล็กๆ และมสีมดุบนัทึกให้ผู ้มาเยือนส าหรับไวอ้าลยั 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ ( Villa Escuredo ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 
หมูบ่า้นแหง่น้ีตั้งอยูท่ี่เมอืงซาน พาโบล ตอนใตข้องกรุงมะนิลา น าทา่นชม ภัตตาคารธารน ้าตก (Waterfalls 
Restaurant) ให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารทอ้งถ่ินแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟ โดยมฉีากหลงัเป็นสายธารน ้ าตก
อนัสวยงามท่ีไหลเทลงมาสูพ่ื้นเบ้ืองลา่ง ให้ทา่นไดผ้อ่นคลายกบัน ้ าเย็นท่ีไหลผา่นเท้า ร้านแหง่น้ีไดจ้ดัโต๊ะ
ส าหรับทานอาหารข้ึนมาจากไมไ้ผท่ั้งหมด รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวชอุม่อนัร่มร่ืน ถือไดว้า่เป็น
เอกลกัษณ์แหง่การผอ่นคลายไมซ่ ้าใคร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จากนั้นน าทา่นชม Aera Memorial Museum แหลง่รวบรวมของโบราณ งานศิลปะท่ีไดอิ้ทธิพลมาจากยุคท่ี

เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน จากนั้ นน าทา่นชม วธีิการเกบ็เกี่ยวมะพร้าว และวถีิชีวิตแบบชาวชนบทของ
ฟิลิปปินส์ จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่ กรุงมะนิลา จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเมอืงมะนิลา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Kim Berry Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

 

 

วันที่สาม มะนิลา - ตาไกไต – People’s Park in the Sky ชมวิวภูเขาไฟตาอัล  – City of dream – ช็อป
ป้ิง SM Mall - มะนิลา - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้ นน าทา่นสู่จุดชมวิว People’s Park in the Sky ให้ทา่นไดช้มวิว ภูเขาไฟตาอัล  (Taal Vocano) เ ป็น
ภูเขาไฟท่ีมขีนาดเล็กและตั้งอยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต และเมอืงตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ทา่นได้
ทดลองนั่งรถ Jeepney ข้ึนสูจุ่ดชมววิ *รวมคา่บริการแล้ว จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้ นน าทา่นสู่  City of Dreams Manila สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาวหรูหราด้วย
งบประมาณการสร้างกวา่ 1,000 ลา้นดอลลา่ห์ ให้ทา่นไดอิ้สระเ ส่ียงโชคกบัคาสิโน (ไมอ่นุญาตให้เด็กท่ีมี
อายุต ่ากวา่ 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไมอ่นุญาตท าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตง่
กายสุภาพ) หรือ เ ลือกเขา้ชมในส่วนของโซน Dream Play ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัหลากหลายกจิกรรม
ตา่งๆ จากเหลา่ตัวการ์ตูนคา่ย DreamWorks อาทิเชน่ KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไมร่วมคา่
บตัรเข้าชม แบบ 4 ช ั่วโมง ผู ้ใหญ ่400 Php.(ประมาณ300บาท) เ ด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)จากนั้ น
อิสระช ้อปป้ิง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชีย(พื้นท่ีกวา่ 200 ไร)่ ทา่นสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ Brand name หรือเลือกซ้ือของฝากตา่งๆ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

19.20 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย (Thai Airway) เท่ียวบินท่ี TG625 ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง มบีริหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีท าง 
บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ช ้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาต
ให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใช ้หนังสือเ ดินทางราชการ (เลม่สีน ้ าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง       
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน  15 ทา่น  ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ให้ทา่นทราบลว่งหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเ ง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 
ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 
พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

วนัท่ี 13-15 ต.ค. 60 20,999 19,999 18,999 4,499 

วนัท่ี 21-23 ต.ค. 60 20,999 19,999 18,999 4,499 

วนัท่ี 09-11 ธ.ค. 60 20,999 19,999 18,999 4,499 

วนัท่ี 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 22,999 21,999 20,999 5,499 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 12 USD /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
**บริการแจกน ้าด่ืมวันละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เขา้เมือง  
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม ่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  
3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเ ท่ียวโดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ ่วมเ ดินทางเป็นส าคญั ) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บริการโดยไมต่้องแจง้ให้ทราบล ่วงหน้า 
5. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ทา่นทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนักอ่นการเดินทาง  
6. เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แล้ว  
7. ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ กอ่นทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัท

ฯ จะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  
 
อัตราบริการนี้รวม  

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมคา่ภาษีน ้ ามนัเชื้อเพลิงและคา่
ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีทา่นมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดับช ั้นท่ีนั่งจากช ั้นประหยดัเป็นช ั้นธุรกจิ โดยการช  าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั้น 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงห้อง)  ** ในกรณีท่ีทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอน
เสริม ]  แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารห้ องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพ ักให้ตามความ
เหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
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4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุ้มครองในระหวา่งการเ ดินทาง คุม้ครองในวงเ งินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
อัตราบริการนี้ไม่รวม 

1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนักเกนิกวา่ท่ีสายการบินก  าหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน ้ าหนัก เง่ือนไขตามสายการ

บินก  าหนด 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
6. คา่Visa on Arrival ส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  หัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 
8.   คา่ทิปส าหรับ คนขบัรถและมคัคเุทศก์ทอ้งถ่ิน ตอ่ทา่นละ 12 USD ตอ่/ทริป/ตอ่ทา่น* 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษทัได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย  30 วนักอ่นการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า  10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่านั้น)หากตอ้งย่ืนวซีา่ ต้องเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ให้เรียบร้อยภายใน  2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว
(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช  าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่้อยกวา่  15 วนัทา่นควรจัดเตรียมคา่ทวัร์ให้
เรียบร้อยกอ่นก  าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถือวา่
ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15วนักอ่นเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็คา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวซีา่ให้ เมือ่ผลวีซา่ผา่นแล้วมกีารยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช  าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกดิจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่คา่ตัว๋เคร่ืองบินคา่
ห้อง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทาง
ได ้

7. กรณย่ืีนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน)  และทา่นไดช้  าระคา่ทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษทัฯ คืนคา่ทัวร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจริง ท่ีเกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

9. กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวซีา่ หรือไมว่า่ด้วยสาเหตุ
ใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจริง ท่ีเกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณผีู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลับพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเ ดินทางกลบั ทา่น
จะต้องช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทัวร์เ รียกเกบ็และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเ ดินทาง และได้ด าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

2. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช  าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ
บินและชว่งเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเ รียกเกบ็คา่ใช ้จา่ยตามท่ี
เกดิข้ึนจริง  

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึง อาจท าให้ห้องพ ักแบบห้องเด่ียว (Single) และ
ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพ ักแบบ 3 ทา่น/3 เ ตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนัและบางโรงแรม
อาจมหี้องพกัแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมงีานจดัประช ุมนานาชาติ (Trade Fair) เ ป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 
 


