
              

 

    

 

 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � กรุงเทพฯ – มะนิลา - เมือง ตาไกไต – Taal Volcano– St. Joseph Parish Church   B/L/D 

วนัที� / 
สวนไรซาล – อินทรามรูอส – ป้อมปราการซานติอาโก – โบสถซ์านอะกุสติน – สุสานทหารอเมริกนั -  SM 

Mall of Asia  
B/L/D 

วนัที� = มะนิลา – Corrigedor Island – อุโมงคม์าลินตา – The Gun Emplacement – อุทยานมิตรภาพ  B/L/D 

วนัที� G มะนิลา– กรุงเทพฯ         B/-/- 



              

 

    

 

 
 
 
รายละเอียดการเดินทาง 
วนัที� � กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ  

             B/L/D 
89.;; น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู H เคารเ์ตอร ์S สายการบินฟิลิปปินสแ์อร์

ไลน ์เคาทเ์ตอรข์องสายการบิน ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
;�.9; น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์โดยเที�ยวบินที� PR 741 AIR BUS A320  
05.45 น. ถึง สนามบินนานาชาตนิินอย อากีโน มะนิลา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

(เวลาทอ้งถิ�นที�มะนิลาต่างกวา่ประเทศไทย UV นาที)  
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนัXนนําท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัXงอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้

ท่านเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทที�สวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลูกเรียงรายตามทาง เมืองตาไกไต ตัXงอยู่
บนสนัเขาสูง /,20V ฟุตเหนือระดับนํXาทะเล ใหท่้านไดช้มวิว ภูเขาไฟตาอลั (Taal Volcano) เป็นภูเขาไฟที�มีขนาดเล็กและ
ตัXงอยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา  

 
 

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัXนทุกท่านเดินทางไปยัง St. Joseph Parish Church โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นสถานที�ยอดฮิตของคนที�เดินทางมายัง

ฟิลิปปินส ์ภายในโบสถมี์ออรแ์กนที�ทาํมาจากไมไ้ผ่ มีอายุเกา่แกร่าว 190 ปี ถูกสรา้งขึX นมาพรอ้มๆ กบัโบสถ ์โดยบาทหลวง



              

 

    

 

ชาวสเปน ทาํจากท่อนไมไ้ผ่ประมาณ gVV ท่อ ผูมี้พรสวรรคท์ัXงทางดา้นดนตรีและสถาปนิกในทุกๆ ปี จะร่วมกบัโบสถแ์หง่นีX
จดัเทศกาลออรแ์กนไมไ้ผ่นานาชาติขึX น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  �  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
  � นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
วนัที� 2 Rizal Park – intramuros - Fort Santiago – San Agustin Church – Manila American Cemetery – Ayala Triangle 

Gardens - Mall of Asia        B/L/D                 
       

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัXนนําท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัXงอยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเปนที�ตัXงของ อนุสาวรีย ์โฮ
เซ ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูนํ้าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในชว่งปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกนันีX  
ยงัเป็นจุดที�ฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์หง่นีX จึงมีความสาํคญัต่อชาว
ฟิลิปปินส ์และเป็นจุดแรกที�ใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกสาํหรบันับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัXนนําท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสรา้งขึX นเมื�อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื�อป้องกนัการรุกราน 
ภายในป้อมอินทรามรูอส ถูกสรา้งขึX นมาเพื�อเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีกาํแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อมยามอยา่งมิดชิด ถือวา่เป็นสถานที�ท่องเที�ยว
ยอดนิยมที�ไมค่วรพลาดเมื�อมาเยอืนกรุงมะนิลา จากนัXนนําท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติด
กบัแมนํ่Xาปาสิก ซึ�งถือเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัในการรบัมือขา่ศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์
สถานที�ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจาํที�นี�จนสิX นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแหง่การ
ต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแหง่นีX ยงัเป็นสถานที�ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที�บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที�นี� อีกดว้ย 



              

 

    

 

 จากนัXนนําท่านชม โบสถซ์านอะกุสติน (San Agustin Church) สรา้งขึX นเมื�อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของ
สเปนเป็นสิ�งปลูกสรา้งหนึ�งเดียว ภายในอินทรามูรอสที�ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครัXงที� 2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้น
หน้าที�ชวนมองในสไตลด์อริก และประตูใหญ่ที�แกะสลกัหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนีกที�งดงามน่าเจริญศรทัธา
เป็นอยา่งยิ�ง ใกล้ๆ กบัโบสถย์งัเป็นที�ตัXงของพิพิธภณัฑที์�เก็บสมบติัลํXาค่าไวใ้หไ้ดชื้�นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ 
งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซิกนั  

 

 
เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 Manila American Cemetery and Memorial หรือ สุสานและอนุสรณ์สถานทหารอเมริกนัประจาํกรุงมะนิลา สรา้งขึX นเพื�อให้

วีรบุรุษสงครามของฟิลิปปินสที์�เสียชีวิตในชว่งสงครามโลกครัXงที�2 นอนหลบัอยา่งสงบ ซึ�งเป็นสถานที�ฝังศพที�ใหญ่มาก และ
มีการจดัการที�ดี มีการดูแลทุ่งหญา้และตน้ไมใ้หญใ้หดู้ร่มรื�น สุสานแห่งนีX มีพืX นที� 152 เอเคอร ์ถือเป็นสุสานและอนุสรณ์
สถานที�ใหญ่ที�สุดที�ตัXงอยูน่อกสหรฐัฯ นอกจากนีX ยงัถือวา่มีขนาดใหญ่ที�สุดหากพิจารณาจากจาํนวนของหลุมศพและจาํนวน
ผูสู้ญหายที�มีบนัทึกไวที้�อนุสรณส์ถาน พืX นที�แหง่นีX ถือเป็นสุสานทหารอเมริกนัแหง่เดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ศิลาฤกษ์
จาํนวนประมาณ 17,000 แผ่นจารึกเพื�อราํลึกถึงทหารทัXงที�ทราบชื�อและไม่ทราบชื�อที�สูร้บอยา่งกลา้หาญเมื�อเจ็ดทศวรรษ
ก่อนหน้านีX  พืX นที�หลุมศพแบ่งออกเป็น 11 ส่วนในขนาดต่าง ๆ กันลอ้มรอบเนินสูงใจกลางอนุสรณ์สถาน ลานอนุสรณ์
สถานประกอบไปดว้ยโบสถ์และลานกวา้งแบบครึ�งวงกลมสองส่วน ภายในพืX นที�มีจดัแสดงแผนที�จุดสูร้บและการเคลื�อน
กาํลงัพลภายในและรอบ ๆ ประเทศฟิลิปปินสร์ะหวา่งสงครามโลกครัXงที�2 จุดที�น่าสะเทือนใจของอนุสรณส์ถานแห่งนีX น่าจะ
เป็นรายชื�อของทหารที�สูญหาย ที�จารึกไวบ้นผนังบริเวณลานครึ�งวงกลม รายชื�อเหล่านีX ไดถู้กจารึกไวเ้พื�อรําลึกถึงความ
เสียสละของทหารเป็นจาํนวนมาก ทหารเหล่านีX ไดร้่วมกนัปกป้องอิสรภาพและเสรีภาพคือวีรบุรุษผูก้ลา้หาญและผูที้�รัก
ครอบครวัของเขา 



              

 

    

 

 
จากนัXนนําทุกท่าน เยี�ยมชม Ayala Triangle Gardens ซึ�งแต่กอ่นเคยเป็นสนามบินสมยัสงครามโลกครัXงที� 2 ของกรุงมะนิลา
ตัXงอยูใ่นเขต Hacienda de San Pedro de Macati อนักวา้งใหญ่ เมื�อสนามบินถูกปลดประจาํการในปี 1948 สถานที�แห่งนีX
ไดร้บัการพฒันาไปเป็นยา่นการคา้ หอควบคุมสนามบินถูกดดัแปลกลายเป็นหอสมุดมรดกแหง่ฟิลิปปินส ์ 
จากนัlนนาํทุกท่าน อิสระชอ้ปปิX ง SM Mall of Asia เป็นหา้งสรรพสินคา้ที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย(พืX นที�กว่า 200 ไร่) ท่าน
สามารถเลือกซืX อสินคา้ Brand name หรือเลือกซืX อของฝากต่างๆ 
 

 
คํ �า  �  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
  � นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
วนัที� 3   Corregidor Island – อุโมงคม์าลินตา –อนุสรณส์ถานสงครามโลกครัlงที� 8 – มะนิลา  B/L/D                 
       
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัXนนําทุกท่านเดินทางไปยงัท่าเทียบเรือเพื�อเดินทางทางนํXาเพื�อไปเยี�ยมชม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 – 1.30 
ช.ม.)  
เกาะคอรเ์รฮิดอร ์(Corregidor Island) เกาะคอรเ์รฮิดอรต์ัXงอยูต่รงปากอา่วมะนิลา หา่งจากกรุงมะนิลาประมาณ Gg ก.ม. 
ที�จริงแลว้เกาะคอรเ์รฮิดอรเ์มื�อรวมกบัเกาะคาบาลโลที�อยูใ่กลเ้คียงเป็นปล่องภูเขาไฟเรียกวา่ Corregidor Caldera ซึ�งปะทุ
ครัXงหลงัสุดเมื�อลา้นปีกอ่น ถึงแมว้า่เกาะคอรเ์รฮิดอรห์รือ Fort Mills หรือฉายาวา่ The Rock จะมีพืX นที�ยาวเพียง U.x ก.ม. 



              

 

    

 

กวา้ง / ก.ม. แต่ก็เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สุดในบรรดาหมูเ่กาะปราการป้องกนัอา่วมะนิลา ในชว่งสงครามโลกครัXงที� / เกาะคอร์
เรฮิดอรมี์บทบาทสาํคญัเมื�อประเทศฟิลิปปินสถู์กรุกรานโดยกองทพัญี�ปุ่นและตอ้งต่อสูเ้พื�ออิสรภาพ เกาะคอรเ์รฮิดอรถู์ก
โจมตีอยา่งหนักในชว่งหลงัของสงคราม ซากปรกัหกัพงัที�เหลืออยูบ่นเกาะเป็นอนุสรณส์าํหรบักองทพัอเมริกนั ฟิลิปปินส ์
และญี�ปุ่น ที�รวมรบหรือเสียชีวิตบนเกาะแหง่นีX  เกาะคอรเ์รฮิดอรจึ์งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางประวติัศาสตรที์�สาํคญัแหง่
หนึ�งของประเทศฟิลิปปินสโ์ดยเฉพาะผูร้กัสนัติภาพและอิสรภาพ จุดท่องเที�ยวสาํคญับนเกาะไดแ้ก ่Pacific War Memorial 
มีหลงัคาโดมและแท่นบชูาหินอ่อน  

  
เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัXนนําทุกท่านเยี�ยมชมอุโมงคม์าลินตายาว g=V (มีการแสดงโชวแ์สงสีเสียง) อุโมงคม์าลินตาสรา้งในปี ค.ศ. 
�y// และสรา้งเสร็จสิX นในปี �y=/ อุโมงคที์�ซบัซอ้นนีX วดัความยาวจากทิศตะวนัออกไปตะวนัตกได ้g=U ฟุต กวา้ง 
/G ฟุต และมีอุโมงคย์อ่ยแตกออกไปคลา้ยกา้งปลาจาํนวน �= อุโมงคท์างทิศเหนือและ �� อุโมงคท์างทิศใต ้รวมเป็น 
/G อุโมงคย์่อง มีอุโมงคข์นานกบัอุโมงคห์ลักเชื�อมอุโมงคย์่อยทัXงหมด ทําใหข้า้งในไม่มีทางตัน ผนังอุโมงคฉ์าบดว้ย
คอนกรีต พืX นและทางโคง้เหนือศรีษะมีเครื�องระบายอากาศและมีรถไฟฟ้ารางคู่แล่นผ่านอุโมงคห์ลกั อุโมงคม์าลินตา
เป็นหลุมหลบัภยัจากระเบิดสาํหรบัโรงพยาบาลขนาด �,VVV เตียงระหวา่งสงครามดว้ย นอกจากนัXน ในบ่ายวนัที� =V 
ธนัวาคม ค.ศ. �yG� Manuel Quezon และ Sergio Osmena ไดท้ําพิธีปฎิญาณเขา้รบัตําแหน่งและประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดีสมัยที�สองหน้าปากทางเขา้อุโมงค์มาลินตาด้านตะวันตกด้วย และ Filipino Heroes Memorial 
รวมทัXงภาพจิตรกรรมฝาผนังที�แสดงเรื�องราวการสูร้บต่างๆ ในประวติัศาสตรฟิ์ลิปปินส ์(มีการแสดงโชวแ์สงสีเสียง)  



              

 

    

 

 
ชมการจดัวางปืนใหญ่ในสมยัสงครามโลก The Gun emplacement เมื�อสงครามโลกครัXงที� / เปิดฉากขึX น ในปี /GgG เกาะ
แห่งนีX ถูกจัดวางปืนใหญ่เพื�อเตรียมการป้องกันเต็มรูปแบบ ในที� นีX ท่านจะได้พบกับปืนใหญ่รูปแบบต่างๆ ในสมัย
สงครามโลก ประกอบดว้ยปืนและปืนชายฝั�งทะเล xU กระบอก ซึ�งเป็นกาํลงัสาํคญัของป้อมปราการของเกาะ Corregidor  

                       
จากนัXนนําท่านชม Filipino-american Friendship garden อุทยานมิตรภาพฟิลิปปินส ์อเมริกนัถูกสรา้งขึX นเพื�อระลึกถึงการ
เป็นมิตรภาพและประสบการณข์องชาวฟิลิปปินสแ์ละชาวอเมริกนัที�ต่อสูร้่วมกนัในสงครามแปซิฟิกในชว่งสงครามโลกครัXงที�
สองในฟิลิปปินส์ รูปปัX นนีX มีชื�อว่า “ Brothers in Arms " ซึ�งเป็นรูปทหารอเมริกันที�สนับสนุนทหารฟิลิปปินส์ที�บาดเจ็บ
สาหสั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมะนิลา 

คํ �า  �  รบัประทานอาหารเยน็ Barbaras Restaurant และชมการแสดงโชวพื์l นเมือง  
  � นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
วนัที� 4   มะนิลา – กรุงเทพ          B/ -/ -
  
                 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



              

 

    

 

11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตนิินอย อากีโน่ เพื�อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  
14.25 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์เที�ยวบินที� PR 736 AIRBUS 320 
  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั /-= ท่าน เด็กมีเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ / ท่าน 

เด็กไมมี่เตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ / ท่าน 

พกัเดี�ยว 

/x-/g มิ.ย. U/ 
�V-�= ก.ค. U/ 
=�ส.ค.-V= ก.ย. U/ 
/�-/G ก.ย. U/ 

/G,yyy บาท /G,yyy บาท /G,yyy บาท G,xVV บาท 

�/-�x ต.ค. U/ /x,yyy บาท /x,yyy บาท /x,yyy บาท G,xVV บาท 
V/-Vx พ.ย. U/ 
/=-/U พ.ย. U/ 

/G,yyy บาท /G,yyy บาท /G,yyy บาท G,xVV บาท 

V|-�V ธ.ค. U/ /x,yyy บาท /x,yyy บาท /x,yyy บาท G,xVV บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� คา่ตั }วเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มะนิลา – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Philippine Airline (PR) 
� คา่ภาษีสนามบิน และ คา่ภาษีสนามบินไทย 

อตัรานีl รวม 



              

 

    

 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พกั 3 คืน มาตรฐานระดบั = ดาว       
� คา่ระวางนํXาหนัก /V กิโลกรมั 
� คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราคา่เขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

xVV,VVV  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง U-|x ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ U ปี หรือ ระหวา่ง |x-gx 
ปี คุม้ครอง xV % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทัXงนีX ขึX นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ gx 
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหาร
เป็นพิษเท่านัXน**)  

 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม |% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย =% 
� คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ 
� คา่บริการและคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (โดยประมาณ 38 USD/คน) 

ไกดท์อ้งถิ�น 9 USD/คน/วนั = 12 USD 
คนขบัรถ 8 USD/คน/วนั = 8 USD 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 9 USD/คน/วนั = 12 USD 

� คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ คา่ใชจ้า่ยอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� คา่ทาํวีซา่ในกรณีเร่งด่วน / คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย / คา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํlามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึl นราคา 

�  

� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ x,VVV บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั�งจะถูกยนืยนัเมื�อไดร้บัคา่มดัจาํแลว้เท่านัXน 

� ชาํระคา่ทวัรท์ัXงหมด �G วนักอ่นการเดินทาง  
 

 

• กรณีทาํการยกเลิกหลังจากทาํการมัดจาํทัวรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการคืนมัดจาํทัlงหมด เนื�องจากบริษัทได้

ดาํเนินการชาํระเงินค่าตั yวเครื�องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย พรอ้มทัlงไดม้ัดจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน 

z; % ของราคาหอ้งพกั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัXงหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่ =V วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจาํนวนที�ไดช้าํระมา 
 

 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

อตัรานีl ไม่รวม 



              

 

    

 

 

 
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์X  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัด

หยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

� เนื�องจากรายการทวัรนี์X เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัXงหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทัXงนีX ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของ

คณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและประเทศปลายทาง 

� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้

แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออก

จากประเทศ 

� ทางบริษัทของสงวนสิทธิxออกเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง �z ท่านขึl นไป(มีหัวหนา้ทัวรเ์ดินทางไปกับกรุป๊) แต่ในกรณีที�มีผู ้

เดินทางไม่ถึง �z ท่านแตไ่ม่นอ้ยกว่า �; ท่าน ทางบริษัทยืนยนัการเดินทางแตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊ดว้ย โดยจะ

มีเจา้หนา้ที�จากทางบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกพรอ้มแนะนาํการเดินทางใหท่้าน ณ สนามบินที�เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ�น  

คอยรบัที�สนามบิน และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ �ากว่า �; ท่าน ทางบริษัท ของ

สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นัlน โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ัlงหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื�อนพีเรียดการเดินทางออกไปได ้

 

 

 
 

หมายเหต ุ


