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Philippine 

ฟิลปิปินส ์เซบ ูโบโฮล วา่ยน า้ชมฉลามวาฬ 

โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(PR) 

5 วนั 2 คนื 

ไฮไลท ์
 วา่ยน ้าชมฉลามวาฬทีเ่มอืงออสล๊อบ 

 เทีย่ว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย ์เนนิเขาชอคโกแลต, ลงินอ้ยทราเซยี 

 เยอืนเมอืงหลวงเกา่ เกาะเซบ ูชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เกา่แกโ่บราณคูเ่มอืงเซบ ู

 พเิศษ...ชมโชวพ์ืน้เมอืง คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงดนตรสีไตลฟิ์ลปิปินส ์

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GT- CEB PR01 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PR01  PHILIPPINE SEBOO 5D2N MAY18-PR-W43 

  

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – เซบ ู   ✈  

2 

เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – 

ลงิทราเซยี –หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต 
– Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู

🍽 🍽 🍽 
SUMMIT CIRCLE CEBU 

HOTEL 

3 เซบ ู– ออสลอ๊บ – วา่ยน ้าดฉูลามวาฬ – เซบ ู 🍽 🍽 🍽 
SUMMIT CIRCLE CEBU 

HOTEL 

4 

เซบ ู– กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล 
ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้น
โบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรยี ์มรดกแหง่
เซบ ู- ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

🍽 🍽 X  

5 กรงุเทพฯ ✈    

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เซบ ู

22.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทราเซยี –หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต – 

Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
01.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะเซบ ูโดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทีย่วบนิที ่PR739 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเซบ ู  เกาะเซบ ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็น

เกาะทีม่คีวามหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว ไมว่่าจะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาตแิปลกตา หรอืโบราณสถานที่

น่าสนใจ น าท่านเดนิทางมุง่หนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผ่านชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยของชาวบา้นทีต่ัง้รกรากมาชา้นาน 

และไดรั้บอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอย่างมากในชว่งล่าอาณานคิม ผ่านชม Baclayon Church โบสถท์ีม่อีายุ

เก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลปิปินส ์ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงของพืน้เมอืงโบราณ น าท่านชม 

ทราเซยี (Tarsiers) ลงิทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก มขีนาดล าตัวเพยีง 4 – 5 นิว้ มขีนสนี ้าตาลแดง ดวงตากลม

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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โต ดูคลา้ยกับตัวเกรมลนิ ใหท้่านไดช้มความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกลช้ดิ  จากนัน้น าเดนิทางสู่ หมู่บา้น

โบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังแมน่ ้า น าท่านลงเรอืล่องชมธรรมชาตอิันร่มรืน่ พรอ้มบรกิารอาหาร

กลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบาๆ ทีข่บัขานโดยนักดนตรทีอ้งถิน่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

 
บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่เนนิช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้า่นไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู แตล่ะ

ลูกมคีวามสงูประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดนิ โดยเนนิเหล่านี้จะมสีเีขยีวในชว่งฤดูฝน และสนี ้าตาลออ่นในชว่งฤดู

รอ้น มองดูคลา้ยกับกอ้นช็อคโกแลต จงึเป็นที่มาของชือ่เนินชอคโกแลตแห่งนี้ จากนั้นน าท่านชม Blood 

Compact Shire อนุสรณ์สถานทีร่ าลกึถงึมติรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบดว้ยรปูปัน้ของ 

Miguel Lopez de Legazpi นักส ารวจชาวสเปนคนแรกที่เขา้มาตัง้ถิน่ฐานในซกีโลกตะวันออกและ Lord Si 

Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้ าการหลั่งโลหติลงในแกว้ไวน์และท าการดื่มเพือ่เป็นสัตยป์ฏญิาณ หรือ

เรียกว่าสนธสิัญญาแห่งมติรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมือ่วันที่ 16 มนีาคม ค.ศ. 1565 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

ทา่เรอื 

 น าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เกาะเซบ ูโดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เซบ ู– ออสลอ๊บ – วา่ยน า้ดฉูลามวาฬ – เซบ ู
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

 พบไกดแ์ละรับฟังกฏกตกิามารยาทในการเทีย่วชายฝ่ัง จากนัน้ออกเดนิทางไปยังเมอืง ออสลอ๊บ ซึง่อยูท่างตอนใตข้อง

เกาะเซบ ู
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 เดนิทางถงึเมอืง ออสลอ๊บ น าทา่นเขา้รับฟังอภปิราย

สัน้ๆเกีย่วกับการว่ายน ้ากับฉลามวาฬ น าท่านว่ายน ้า
แบบสน๊อกเกอร์ลิ่ง เพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่าน

สามารถน ากลอ้งถ่ายรูปกันน ้ าถ่ายรูปได ้แต่ไม่
สามารถใชแ้ฟลท ์และไมอ่นุญาตใหอ้าหารหรอืสมัผัส

กับตัวปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์
ใหม ่ถา่ยรูปคูก่บัปลาฉลามวาฬอย่างใกลช้ดิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัไปยังเมอืงเซบใูชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

เซบู – กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San 
Diego – อนสุาวรยี ์มรดกแหง่เซบ ู- ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

 จากนัน้น าทา่นชม เมอืงเซบู เมอืงหลวงเกา่ จากนัน้น าทา่นผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมทีค่อยปกป้องภัย

อนัตรายคกุคามในสมัยทีโ่จรสลดัชกุชมุ  น าทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึง่มอีายกุวา่ 485 ปี เป็น
สญัลักษณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงของศาสนาครสิตใ์นอดตี 

น าทา่นชมโบสถ ์บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฟิลปิปินส ์
สรา้งขึน้เมือ่ปี 1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครือ่งตกแตง่ภายในตามแบบฉบบัชาว
จนี พรอ้มทัง้ศกึษาอดตีความเป็นมาของเมอืงเซบใูนพพิธิภัณฑภ์ายในบา้นพักทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง บา้นโบราณยัป 

ซานดเิอโกนีเ้ป็นบา้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและหาชมไดเ้พยีงทีเ่ดยีวใน Cebu บา้นหลงันี้สรา้งขึน้ในสมัยทีฟิ่ลปิปินสต์กเป็นอาณา
นคิมของสเปนในชว่งทศวรรษที ่1600 และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นอดตีของผูต้ัง้รกรากชาวจนีใน

เมอืงนี ้วา่กนัวา่บา้นหลงันีเ้ป็นบา้นทรงจนีหลงัแรกๆ ทีม่กีารสรา้งนอกประเทศจนี คน้พบการผสมผสานวัฒนธรรมจนีและ

สเปนทีม่คีวามแปลกแตก็่ลงตวั และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษทีผ่่านมา 
 จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรยี ์มรดกแหง่เซบู (Parian Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีส่ะทอ้นถงึเหตกุารณ์ทาง

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซบตูัง้แตย่คุของอาณานคิมทีส่เปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังหา้ง SM Mall ให ้
ทา่นไดอ้สิระซือ้ของฝากกลบับา้น อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ สนิคา้ขึน้ชือ่เมอืงเซบ ู 
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ค า่ อสิระอาหารเย็นไดต้ามอธัยาศัย 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
21.25 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)  

เทีย่วบนิที ่PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

เซบ ู– กรงุเทพฯ 
00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

 

ฟิลปิปินส ์เซบ ูโบโฮล วา่ยน า้ชมฉลามวาฬ 5 วนั 2 คนื  
โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(PR) 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GT- CEB PR01 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PR01  PHILIPPINE SEBOO 5D2N MAY18-PR-W43 

วนัที ่ 20  – 23 เม.ย. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 27 เม.ย.  – 01 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 03  – 07 พ.ค. 61 17,911 17,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 04  – 08 พ.ค. 61 15,911 15,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 10  – 14 พ.ค. 61 15,911 15,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 11  – 15 พ.ค. 61 15,911 15,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 17  – 21 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 

วนัที ่ 25  – 29 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 1000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GT- CEB PR01 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PR01  PHILIPPINE SEBOO 5D2N MAY18-PR-W43 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
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4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


