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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

แสดงพืน้เมือง 
วนัท่ี 3   หมูบ่า้น วิลลา่ เอสคเูรโด ้- รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารธารน า้ตก - Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 
วนัท่ี 4.  ตาไกไต – ชมวิวภเูขาไฟตาอลั – สมัผสัประสบการณน์ั่งรถจีฟ๊ชมวิว - City of Dream - ชอ้ปป้ิง Greenhills Shopping Center 
วนัท่ี 5.  สสุานทหารอเมรกินั – โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ – Jeepney Factory – ชอ้ปป้ิงหา้ง SM MALL – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
 

It’s More Fun in Philippine ฟิลปิปินส ์มะนิลา ภเูขาตาไกไต 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   

20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์s เช็คอินกรุป๊ของสายการบิน ฟิลิปปินส์
แอรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

22.55 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยสายการบินฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ 
PR731 
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.30 ของวันที่ 2 (เช็คอินวันที่ 1 เวลา 22.00 
น.)*** 

วันที2่ 
มะนิลา – นวดผ่อนคลายที่สปา - สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์
ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อ่าวมะนิลา - ชมการแสดง
พืน้เมอืง 

03.15 น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส  ์เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัสปา(Spa Massage) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปการพกัผอ่นและฟ้ืนฟรูา่งกายเพื่อเพิ่มความสดช่ืน
ในสปา ผอ่นคลายกลา้มเนือ้ดว้ยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งดี 

เช้า บริการอาหารเช้า 
 จากนัน้น าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรีย ์โฮ

เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้  าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดียวกนันี ้ยงัเป็น
จุดที่ฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์ห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส ์และ
เป็นจดุแรกที่ใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรบันบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าท่านชม  อินทรามูรอส ( Intramuros 

) ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มี
ก าแพงลอ้มรอบ คา่ยปอ้มยามอยา่งมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่ไมค่วรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา น าทา่น
ชม โบสถซ์านอะกุสติน (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูก
สรา้งหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสที่ไม่ถกูระเบิดในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ที่ชวนมองใน
สไตลด์อรกิ และประตใูหญ่ที่แกะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกุสติน กบันกับญุโมนีกที่งดงามน่าเจรญิศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ
กบัโบสถย์งัเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑท์ี่เก็บสมบตัิล  า้ค่าไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์
รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติดกบัแม่น า้
ปาสกิ ซึ่งถือเป็นจุดยทุธศาสตรส์  าคญัในการรบัมือขา้ศกึศตัรู เดิมเป็นปอ้มของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนสุรณส์ถานที่ระลกึ
ถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าที่นี่จนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยคุสมัยแห่งการต่อตา้นอาณานิคม
สเปน ปอ้มแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ที่บา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีนี่อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นสู ่มะนิลาเบย ์ใหท้า่นไดช้มและสมัผสับรรยากาศยามเย็นรมิ

อ่าวมะนิลา (Manila Bay) 
        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 
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ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารธารน ้าตก - 
Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้าน วิลล่า เอสคเูรโด้ ( Villa Escuredo ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมูบ่า้นแหง่นี ้
ตัง้อยูท่ีเ่มืองซาน พาโบล ตอนใตข้องกรุงมะนิลา น าทา่นชม ภตัตาคารธารน ้าตก (Waterfalls Restaurant)  ใหท้า่นได้
เพลดิเพลนิกบัอาหารทอ้งถ่ินแสนอรอ่ยพรอ้มเสริฟ์ โดยมีฉากหลงัเป็นสายธารน า้ตกอนัสวยงามทีไ่หลเทลงมาสูพ่ืน้เบือ้งลา่ง 
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัน า้เย็นที่ไหลผา่นเทา้ รา้นแหง่นีไ้ดจ้ดัโต๊ะส าหรบัทานอาหารขึน้มาจากไมไ้ผท่ัง้หมด รายลอ้มไปดว้ย
ตน้ไมอ้นัเขียวชอุม่อนัรม่รืน่ ถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณแ์หง่การผอ่นคลายไมซ่  า้ใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารธารน ้าตก 

บา่ย 

จากนัน้น าทา่นชม Aera Memorial Museum ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมของโบราณ งานศิลปะท่ีไดอ้ิทธิพลมาจากยคุที่เคยตกเป็น
อาณานิคมของสเปน จากนัน้น าทา่นชม วธีิการเก็บเก่ียวมะพรา้ว และวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของฟิลปิปินส ์จากนัน้น าทา่น
เดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงมะนิลา น าทา่นชม Solaire Resort&Casino ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดบั 5 ดาว 
ตกแตง่ไวอ้ยา่งหรูหราเทียบเทา่คาสโินช่ือดงัที่ลาสเวกสัเลยทีเดยีว ใหท้า่นไดอ้ิสระเสีย่งโชคกบัตูส้ลอ็ตกวา่ 1,200 ตู ้และ โต๊ะ
พนนัในแบบตา่งๆกวา่ 300 โต๊ะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
ตาไกไต – ชมวิวภูเขาไฟตาอัล – สัมผัสประสบการณ์น่ังรถจี๊ฟชมวิว - 
City of Dream - ช้อปป้ิง Greenhills Shopping Center 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางใหท้่าน

เพลิดเพลนิชมทิวทศันช์นบทที่สวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสูจุ่ดชมวิว 
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People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ใหท้่านไดท้ดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สูจุ่ดชมวิว *รวมค่าบริการ
แลว้* จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงมะนิลา จากนัน้น าทา่นสู ่City of Dreams Manila สมัผสับรรยากาศคาสโินสดุหรูระดบั 

6 ดาวหรูหราดว้ยงบประมาณการสรา้งกว่า 1,000 ลา้นดอลลา่ห ์ใหท้่านไดอ้ิสระเสี่ยงโชคกบัคาสิโน (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มี
อายตุ  ่ากว่า 18 ปี เขา้ไปภายในคาสิโนไม่อนญุาตท าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ) หรือ 
เลือกเข้าชมในส่วนของโซน Dream Play ให้ท่านได้สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมต่างๆ จากเหล่าตัวการต์ูนค่าย 
DreamWorks อาทิเช่น KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม แบบ 4 ชั่วโมง ผูใ้หญ่ 400 Php.(
ประมาณ300บาท) เด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)  จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระ ชอ้ปป้ิง Greenhills Shopping Center ให้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
สุสานทหารอเมริกัน – โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ – Jeepney Factory – ช้อปป้ิง
หา้ง SM MALL – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial) สุสานทหารอเมริกัน ที่ เสียชีวิตใน

สงครามโลกครัง้ที่ 2 บนพืน้ท่ี 615,000 ตรม. ภายในบรเิวณรม่รืน่ไปดว้ยพืน้หญา้สีเขียวขจี ตดักบัไมก้างเขนสีขาวที่เป็นหลมุ
ฝังศพทหารท่ีเสยีชีวิต 17,201 หลมุ เรยีงอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม รวมทัง้มีรายช่ือทหาร 36,285 นายที่เสยีชีวิตและสญูหาย
ในเหตกุารณค์รัง้นัน้ สลกัอยู่บนแผ่นหินเพื่อเป็นอนสุรณ์ มีที่สวดมนตเ์ล็กๆ และมีสมดุบนัทกึใหผู้ม้าเยือนส าหรบัไวอ้าลยั น า
ทา่นชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ น าท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออรแ์กนไมไ้ผท่ี่มีช่ือเสยีงและมีเพียงแหง่เดียวในโลก 
จากนัน้น าท่านชมโรงงานผลิตรถจ๊ีฟ (Jeepney Factory) รถจี๊ฟเป็นยานพาหนะที่มีช่ือเสียงมากที่สดุในประเทศฟิลิปปินส ์
เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจีป๊ที่ใชใ้นสงครามโลกครัง้ที่สองเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็น
รถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ช้บรรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้ตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่างๆที่ใหส้ีฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลปิปินส ์ซึ่งในปัจจบุนั รถจีป๊นี่ยเ์ป็นรถยนตท์ี่ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
อยา่งของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้      
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นหา้งที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สดุในฟิลิปปินส์ ใหท้่านไดอ้ิสระช็อป

ป้ิงเลอืกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ เป็นตน้  
16.00 น. น าทา่นสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.05 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ 

PR732 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.40 – 00.10+1*** 

    21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 

 

อัตราค่าบริการ : It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภูเขาตาไกไต 
 5วัน 3 คืน โดยสายการบนิฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  19-23 ก.พ. 63                                                                                           24,900 24,900 24,900 16,655 2,900 

วนัท่ี :  04-08 มี.ค. 63 24,900 24,900 24,900 16,655 2,900 
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 
ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่ึง 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบิน  

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม  1000 /ทา่น/ทริป 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

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

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

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 ุ
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5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 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. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี ้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  


