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มะนิลา|อินทรามรูอส| วิลลา่เอสคเูรโด ้
ชมวิวภเูขาไฟตาอลั|ชอ้ปป้ิงหา้งSM MALL 

 
   

 

 

 

  

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– กรกฏาคม2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2 มะนิลา–นวดผอ่นคลายที่สปา - สวนไรซาล– อินทรามรูอส– โบสถซ์านอะกสุติน– ปอ้มปราการซานติอาโก– อา่วมะนิลา - ชมการแสดง

พืน้เมือง 
วนัท่ี 3 หมูบ่า้นวิลลา่เอสคเูรโด ้- รบัประทานอาหารณภตัตาคารธารน า้ตก - Aera Memorial Museum - SolaireResort&Casino 
วนัท่ี 4.  ตาไกไต– ชมวิวภเูขาไฟตาอลั– สมัผสัประสบการณน์ั่งรถจีฟ๊ชมวิว - City of Dream - ชอ้ปป้ิงGreenhills Shopping Center 
วนัท่ี 5. สสุานทหารอเมรกินั– โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ– Jeepney Factory – ชอ้ปป้ิงหา้งSM MALL – สนามบิน– กรุงเทพฯ 
 

It’s More Fun in Philippine ฟิลปิปินสม์ะนิลาภเูขาตาไกไต 
5วัน 3คนื โดยสายการบนิฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์



GQ3MNL-PR001/ ฟิลปิปินส ์มะลลิา มี.ค.-ก.ค. 2563    2 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 

20.00น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอรs์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน
ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

22.55 น. น าท่านเดินทางสู่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินสโ์ดยสายการบินฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน์ (Philippines Airlines) 

เท่ียวบนิท่ีPR731 
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.30 ของวันที่ 2 (เช็คอินวันที่ 1 
เวลา 22.00 น.)*** 

วันที2่ 
มะนิลา –นวดผ่อนคลายทีส่ปา - สวนไรซาล–อินทรามูรอส–โบสถซ์านอะ
กุสตนิ–ป้อมปราการซานตอิาโก–อ่าวมะนิลา - ชมการแสดงพืน้เมอืง 

03.15 น. 
 

เดินทางถึงท่าอากาศยานนินอยอาเกียโน่ประเทศฟิลิปปินส์เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
(เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรแลว้จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังสปา(Spa Massage) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปการ
พกัผ่อนและฟ้ืนฟรูา่งกายเพ่ือเพิ่มความสดช่ืนในสปาผอ่นคลายกลา้มเนือ้ดว้ยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพ
ท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งดี 

เช้า บริการอาหารเช้า 
 จากนัน้น าทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป็นท่ีตัง้

ของ อนุสาวรีย ์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้  าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-
1898 และในบรเิวณเดียวกนันี ้ ยงัเป็นจดุท่ีฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 
อนสุาวรียแ์หง่นีจ้งึมีความส าคญัตอ่ชาวฟิลิปปินส ์ และเป็นจดุแรกท่ีใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรบันบัระยะ
ถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าทา่นชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถกูสรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1571 โดย
กลุม่ชาวสเปนเพ่ือปอ้งกนัการรุกราน ภายในปอ้มอินทรามรูอส ถกูสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็นศนูยก์ลางการปกครอง, 
การศกึษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยโุรปตอนกลาง มีก าแพง
ลอ้มรอบ คา่ยปอ้มยามอยา่งมิดชิด ถือว่าเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาดเม่ือมาเยือนกรุง
มะนิลา น าทา่นชม โบสถซ์านอะกุสตนิ (San Agustin Church) สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลกูสรา้งหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไมถ่กูระเบิดในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ท่ีชวนมองในสไตลด์อรกิ และประตใูหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกุ
สตนิ กบันกับญุโมนีกท่ีงดงามนา่เจรญิศรทัธาเป็นอยา่งยิ่ง ใกล้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑท่ี์เก็บ
สมบตัลิ  า้คา่ไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีตศลิป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปน
และเม็กซิกนั จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานตอิาโก (Fort Santiego)สรา้งมาติดกบัแมน่ า้ปาสิก ซึ่งถือ
เป็นจดุยทุธศาสตรส์  าคญัในการรบัมือขา้ศกึศตัรู เดมิเป็นปอ้มของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนสุรณส์ถานท่ี
ระลกึถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้กูจองจ าท่ีน่ีจนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแหง่การ
ตอ่ตา้นอาณานิคมสเปน ปอ้มแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งาน
ท่ีน่ีอีกดว้ย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัจากนัน้น าทา่นสูม่ะนิลาเบยใ์หท้่านไดช้มและสมัผสั

บรรยากาศยามเย็นรมิอ่าวมะนิลา (Manila Bay) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่กHOTEL KIMBERLY MANILAหรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
หมู่บ้านวิลล่าเอสคูเรโด้ - รับประทานอาหารณภัตตาคารธารน ้าตก - 
Aera Memorial Museum - SolaireResort&Casino 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ ( Villa Escuredo )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
หมูบ่า้นแหง่นีต้ัง้อยู่ท่ีเมืองซาน พาโบล ตอนใตข้องกรุงมะนิลา น าทา่นชม ภัตตาคารธารน า้ตก (Waterfalls 

Restaurant)ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารทอ้งถ่ินแสนอรอ่ยพรอ้มเสิรฟ์ โดยมีฉากหลงัเป็นสายธารน า้ตกอนั
สวยงามท่ีไหลเทลงมาสูพื่น้เบือ้งลา่ง ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัน า้เย็นท่ีไหลผา่นเทา้ รา้นแหง่นีไ้ดจ้ดัโต๊ะส าหรบั
ทานอาหารขึน้มาจากไมไ้ผท่ัง้หมด รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวชอุม่อนัรม่รื่น ถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณแ์หง่
การผอ่นคลายไมซ่  า้ใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารธารน า้ตก 

บา่ย 

จากนัน้น าทา่นชม Aera Memorial Museum ซึ่งเป็นแหลง่รวบรวมของโบราณ งานศลิปะท่ีไดอิ้ทธิพลมาจาก
ยคุท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน จากนัน้น าทา่นชม วิธีการเก็บเก่ียวมะพรา้ว และวิถีชีวิตแบบชาวชนบท
ของฟิลิปปินส ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู ่ กรุงมะนิลา น าทา่นชม SolaireResort&Casino ใหท้า่นได้
สมัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดบั 5 ดาว ตกแตง่ไวอ้ยา่งหรูหราเทียบเท่าคาสิโนช่ือดงัท่ีลาสเวกสัเลยทีเดียว 
ใหท้า่นไดอิ้สระเส่ียงโชคกบัตูส้ล็อตกวา่ 1,200 ตู ้และ โต๊ะพนนัในแบบตา่งๆกวา่ 300 โต๊ะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าณภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกัHOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเทา่ 
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วันที ่4 
ตาไกไต– ชมววิภูเขาไฟตาอัล– สัมผัสประสบการณน่ั์งรถจี๊ฟชมวิว - City 
of Dream - ช้อปป้ิงGreenhills Shopping Center 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหวา่งการ

เดนิทางใหท้่านเพลิดเพลินชมทิวทศันช์นบทท่ีสวยงาม เตม็ไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรียงรายตาม
ทาง จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมวิวPeople’s Park in the Sky ใหท้า่นไดช้มวิวภูเขาไฟตาอัล (TaalVocano)เป็น
ภเูขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตัง้อยูก่ลางทะเลสาบตาไกไตและเมืองตาไกไตแบบ 360 องศาพิเศษ...ใหท้่านได้
ทดลองนั่งรถJeepneyขึน้สูจ่ดุชมวิว *รวมคา่บรกิารแลว้*จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู ่ กรุงมะนิลาจากนัน้น าทา่นสู่City of Dreams Manila สมัผสับรรยากาศ

คาสิโนสดุหรูระดบั 6 ดาวหรูหราดว้ยงบประมาณการสรา้งกวา่ 1,000 ลา้นดอลลา่หใ์หท้า่นไดอิ้สระเส่ียงโชค
กบัคาสิโน (ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีเขา้ไปภายในคาสิโนไมอ่นญุาตท าการบนัทกึภาพใดๆ
ภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) หรือเลือกเขา้ชมในสว่นของโซนDream Playใหท้า่นไดส้นกุสนาน
กบัหลากหลายกิจกรรมตา่งๆจากเหลา่ตวัการต์นูคา่ยDreamWorks อาทิเชน่KangFu Panda, Shrek, 
Madagascar *ราคาไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมแบบ 4 ชั่วโมงผูใ้หญ่ 400 Php.(ประมาณ300บาท) เดก็ 880Php.(
ประมาณ 660 บาท)จากนัน้ใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงGreenhills Shopping Centerใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ของฝาก
ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าณภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกัHOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเทา่ 

วันที ่5 
สุสานทหารอเมริกัน–โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ–Jeepney Factory – ช้อปป้ิงห้าง
SM MALL – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมสุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial)สสุานทหารอเมริกนัท่ี

เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บนพืน้ท่ี 615,000 ตรม. ภายในบรเิวณรม่รื่นไปดว้ยพืน้หญา้สีเขียวขจีตดักบั
ไมก้างเขนสีขาวท่ีเป็นหลมุฝังศพทหารท่ีเสียชีวิต 17,201 หลมุเรียงอยา่งเป็นระเบียบสวยงามรวมทัง้มีรายช่ือ
ทหาร 36,285 นายท่ีเสียชีวิตและสญูหายในเหตกุารณค์รัง้นัน้สลกัอยู่บนแผน่หินเพ่ือเป็นอนสุรณมี์ท่ีสวดมนต์
เล็กๆและมีสมดุบนัทกึใหผู้ม้าเยือนส าหรบัไวอ้าลยัน าทา่นชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ น าทา่นชม Las Piñas 

Bamboo Organ ชมออรแ์กนไมไ้ผท่ี่มีช่ือเสียงและมีเพียงแหง่เดียวในโลก จากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลิต
รถจี๊ฟ (Jeepney Factory) รถจีฟ๊เป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศฟิลิปปินส ์ เป็นผลิตผลจาก
เดมิท่ีกองทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจี๊ปท่ีใชใ้นสงครามโลกครัง้ท่ีสองเอาไว ้ ชาวฟิลิปปินสไ์ดน้  ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็น
รถโดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆท่ีใหสี้ฉดูฉาด
ตามแบบชาวฟิลิปปินส ์ซึ่งในปัจจบุนั รถจีป๊น่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดร้บัความนิยมมาก
ท่ีสดุถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณอ์ยา่งของชาวฟิลิปปินสเ์ลยก็วา่ได ้      
 



GQ3MNL-PR001/ ฟิลปิปินส ์มะลลิา มี.ค.-ก.ค. 2563    5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้างSM MALLเป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะท่ีสดุในฟิลิปปินสใ์หท้่าน

ไดอิ้สระช็อปป้ิงเลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทยอาทิเชน่มะมว่งอบแหง้ป๊อปคอนหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ 
16.00 น. น าทา่นสูส่นามบิน เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.05 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน์(Philippine Airlines)  

เท่ียวบนิท่ี PR732 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 
*** คณะออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่01 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 – 00.10+1*** 

  21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 

อัตราค่าบริการ:It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภูเขาตาไกไต 
5วัน3คืนโดยสายการบนิฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  18-22 มี.ค.63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  01-05 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 

วนัท่ี :  08-12 เม.ย. 63 28,900 28,900 28,900 18,445 2,900 

วนัท่ี :  22-26 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 

วนัท่ี : 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 
วนัท่ี :  06-10 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  20-24 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  03-07 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  17-21 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  01-05 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัท่ี :  15-19 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 
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ราคาเดก็ทารก(อายไุมถ่ึง2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบิน  
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวม 1000 /ทา่น/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลู

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
         30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ
ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  


