
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงทารเ์ซียร ์| ชมปลาฉลามวาฬ 
บา้นโบราณ Yap-San Diego |อนสุาวรยี ์มรดกแห่งเซบ ู 

 
   

 

 

 

เดนิทาง มีนาคม – กรกฏาคม 2563  
 

 

 

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง  23,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (PR739 : 01.30 - 06.25)  
วนัท่ี 2   เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทารเ์ซียร ์- หมู่บา้นโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
วนัท่ี 3   ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ – เที่ยวเกาะเพสคาดอร ์– เซบ ู
วนัท่ี 4.  กางเขนโบราณ - บาซิลิตา้ มินอ เดล ซานโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรีย ์มรดกแห่งเซบ ู- 

ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (PR738 : 21.10 - 00.10+1) 
วนัท่ี 5.  กรุงเทพฯ 

ฟิลิปปินส ์เซบู โบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 
 5 วัน 2 คืน 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์
แอรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

วันที2่ 
เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทารเ์ซียร ์- หมู่บ้าน
โบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4.15 ชั่วโมง 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู  เกาะเซบู น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนีถื้อไดว้่าเป็นเกาะที่มีความ
หลากหลายดา้นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ีน่าสนใจ น าท่านเดินทางมุ่ง
หนา้สู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชมุชนท่ีอยู่อาศยัของชาวบา้นท่ีตัง้รกรากมาชา้นาน และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอย่างมาก
ในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันไดก้ลายเป็น
พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของพืน้เมืองโบราณ น าท่านชม ลิงทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สดุในโลก มีขนาดล าตวัเพียง 4 – 
5 นิว้ มีขนสีน า้ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกับตวัเกรมลิน ใหท้่านไดช้มความน่ารกัและถ่ายรูปอย่างใกลช้ิด  จากนัน้น า
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตัง้อยู่สองฝ่ังแม่น า้ น าท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัร่มรื่น พรอ้มบริการ
อาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ที่ขบัขานโดยนกัดนตรีทอ้งถิ่น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านสู่ เนินชอ็คโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้า่นไดช้มกลุ่มภเูขาขนาดย่อมจ านวน 1,268 ลกู แต่ละลกูมีความสงู

ประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดิน โดยเนินเหล่านีจ้ะมีสีเขียวในชว่งฤดฝูน และสีน า้ตาลอ่อนในชว่งฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกบั
กอ้นช็อคโกแลต จึงเป็นท่ีมาของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี ้จากนัน้น าท่านชม Blood Compact Shire อนสุรณส์ถานท่ีร  าลกึถึง
มิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpi นกัส ารวจชาวสเปนคน
แรกที่เขา้มาตัง้ถิ่นฐานในซกีโลกตะวนัออกและ Lord Si Katuna ผูน้  าเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้ าการหลั่งโลหิตลงในแกว้ไวนแ์ละ
ท าการดื่มเพื่อเป็นสตัยป์ฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแหง่มิตรภาพของ 2 เผ่าพนัธุ ์เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 



 

 
        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบ ู

วันที่ 3 ว่ายน ้าชมปลาฉลามวาฬ – เทีย่วเกาะเพสคาดอร ์– เซบู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเกาะเซบู พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกติกามารยาทในการว่ายน า้กับ
ฉลามวาฬ น าท่านว่ายน า้แบบสน๊อกเกอรล่ิ์งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถน ากลอ้งถ่ายรูปกันน า้ถ่ายรูปได ้แต่ไม่
สามารถใชแ้ฟลท ์และไม่อนุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณใ์หม่ ถ่ายรูปคู่กบัปลา
ฉลามวาฬอย่างใกลช้ิด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันน าท่านไปยังเกาะเพสคาดอร ์(Pescador Island) ซ่ึงเป็นเกาะทางใต้ของเมืองโมอัลโบล (Moalboal) เป็น

เกาะที่มีหาดทรายขาว สะอาด ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมเกาะและว่ายน ้าแบบสน๊อกเกอรล่ิ์งเพื่อชมความงามใต้ทะเล
อันสวยงาม จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบู 

วันที่ 4 

กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเป
โดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู - ช้อปป้ิง
ห้าง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภู มิ ) (PR738 : 21.10 - 
00.10+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า พาท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภยัอนัตรายคุกคาม

ในสมยัที่โจรสลดัชกุชมุ  น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายกุว่า 485 ปี เป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงใหเ้ห็น
ถึงความรุง่เรืองของศาสนาครสิตใ์นอดีต 
น าท่านชมโบสถ ์บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส ์
สรา้งขึน้เมื่อปี 1565 โดยนกัล่าอาณานิคมชาวสเปน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้่านไดช้มสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแต่งภายในตามแบบฉบบัชาวจีน 

พรอ้มทัง้ศกึษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบใูนพิพิธภณัฑภ์ายในบา้นพกัที่เกา่แก่ที่สดุของเมือง บา้นโบราณยปั ซานดิเอโกนี ้
เป็นบา้นท่ีเก่าแก่ที่สดุและหาชมไดเ้พียงที่เดยีวใน Cebu บา้นหลงันีส้รา้งขึน้ในสมยัที่ฟิลิปปินสต์กเป็นอาณานิคมของสเปน
ในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑท์ี่สะทอ้นใหเ้ห็นอดีตของผูต้ัง้รกรากชาวจีนในเมืองนี ้วา่กนัว่า
บา้นหลงันีเ้ป็นบา้นทรงจีนหลงัแรกๆ ท่ีมีการสรา้งนอกประเทศจีน คน้พบการผสมผสานวฒันธรรมจีนและสเปนที่มีความ
แปลกแต่ก็ลงตวั และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลิปปินสก์วา่ศตวรรษที่ผ่านมา  จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรีย ์มรดกแห่ง
เซบ ู(Parian Monument) ซึง่เป็นอนสุาวรียท์ี่สะทอ้นถงึเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรข์องเมืองเซบตูัง้แตย่คุของอาณานิคมที่
สเปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัห้าง SM City Cebu ใหท้่านไดอ้ิสระซือ้ของฝากกลบับา้น อาทิเช่น มะม่วง
อบแหง้ สินคา้ขึน้ชื่อเมืองเซบ ู

ค ่า อิสระอาหารเย็นให้เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 
19.00 น. น าท่านสู่สนามบินเซบู เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ 

PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
    00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ ☺ 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเริม่ต้น : ฟิลิปปินส ์เซบู โบโฮล วา่ยน า้ชมปลาฉลามวาฬ 

 5 วัน 2 คืน  โดยสายการบนิฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน ์(PR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ :  14-18 มี.ค. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 16,350 

วนัที่ :  04-08 เม.ย. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 16,500 
วนัที่ :  11-15 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 2,900 18,500 

วนัที่ :  02-06 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วนัที่ :  16-20 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วนัที่ :  04-08 ก.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 
ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถึง 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบิน  

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ท่าน/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 



 

4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  



 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ



 

ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  


