ฟลิปปนส เซบู โบโฮล วายน้ําชมฉลามวาฬ
5 วัน 2 คืน
โดยสายการบินฟลิปปนสแอรไลน(PR)
เริ่มตนเพียง

15,900.รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลททัวร
•
•
•
•

วายน้ําชมฉลามวาฬที่เมืองออสลอบ
เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย เนินเขาชอคโกแลต, ลิงนอยทราเซีย
เยือนเมืองหลวงเกา เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เกาแกโบราณคูเมืองเซบู
พิเศษ...ชมโชวพื้นเมือง คลอเคลาไปดวยเสียงดนตรีสไตลฟลิปปนส

GO1CEB-PR001

หนา 1 จาก 6

กําหนดการเดินทาง

18 - 22 ต.ค. 61
20 - 24 ต.ค. 61
25 - 29 ต.ค. 61
08 - 12 พ.ย. 61
15 - 19 พ.ย. 61
22 - 26 พ.ย. 61
วันที่ 29 พ.ย. -03 ธ.ค. 61
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61
วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61

18,900
20,900
18,900
18,900
15,900
18,900
18,900
19,900
19,900

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

1 กรุงเทพฯ
เซบู – เกาะโบโฮล – ผานชม Balayon Church – ลิงทราเซีย –
2 หมูบานโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะ
เซบู

SUMMIT CIRCLE
CEBU HOTEL OR
SAME
SUMMIT CIRCLE
CEBU HOTEL OR
SAME

3 เซบู – ออสลอบ – วายน้ําดูฉลามวาฬ
กางเขนโบราณ - บาซิลต
ิ า มินอ เดล ซานโต นิโน – ปอมปราการ
4 ซานเปโดร - บานโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย มรดกแหง
เซบู - ชอปปงหาง SM Mall
5 เซบู-กรุงเทพ

โรงแรมที่พก
ั

x

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2
01.30 น.
06.15 น.
เชา

กรุงเทพฯ
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร s เช็คอินกรุปของสาย
การบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine Airlines) โดยมีเจาหนาที่ ใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวก
เซบู – เกาะโบโฮล – ผานชม Balayon Church – ลิงทราเซีย –หมูบา
 นโบลอค – เนินชอคโกแลต
– Blood Compact Shire - เกาะเซบู
นําทานเดินทางสูเ กาะเซบู โดยสายการบิน ฟลป
ิ ปนสแอรไลน (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่
PR739 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.15 ชัว่ โมง
เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นําทานผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
บริการอาหารเชาแบบ Breakfast box

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแหงนี้ถือได
วาเปนเกาะที่มีความหลากหลายดานการทอ งเที่ยว ไม วาจะเปนหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรื อ
โบราณสถานที่นาสนใจ นําทานเดิ นทางมุงหนาสูตอนกลางของเกาะ ผานชุมชนที่อยูอาศัยของชาวบา น
ที่ตั้งรกรากมาชานาน และไดรับอิทธิพลดานศาสนาเปนอยางมากในชวงลาอาณานิคม ผานชม Baclayon
Church โบสถที่มีอายุเกาแกเปนอันดับสองของฟลิปปนส ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงของ
พื้นเมืองโบราณ นําทานชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลําตัวเพียง 4 – 5
นิ้ว มีข นสีน้ํา ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูค ลา ยกับ ตัว เกรมลิน ใหท า นได ช มความน ารั ก และถา ยรู ป
อยางใกลชิด จากนั้นนําเดินทางสู หมูบานโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ํา นําทานลง
เรือลองชมธรรมชาติอันรมรื่น พรอมบริการอาหารกลางวัน เคลาเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรี
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กลางวัน
บาย

ค่ํา
วันที่ 3
เชา

ทองถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสู เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาดยอมจํานวน 1,268 ลูก
แตละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหลานี้จะมีสีเขียวในชวงฤดูฝน และสีน้ําตาลออน
ในชวงฤดูรอน มองดูคลายกับกอนช็อคโกแลต จึงเปนที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแหงนี้ จากนั้นนําทานชม
Blood Compact Shire อนุส รณ สถานที่รําลึ กถึ งมิ ตรภาพของชาวตะวั นตกและชาวตะวั นออก
ประกอบดวยรูปปนของ Miguel Lopez de Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคนแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในซีก
โลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูนําเกาะโบโฮ ทั้งสองไดทําการหลั่งโลหิตลงในแกวไวนและทําการ
ดื่มเพื่อเปนสัตยปฏิญาณ หรือเรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพของ 2 เผาพันธุ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.
1565 จากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบู
เซบู – ออสลอบ – วายน้ําดูฉลามวาฬ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
พบไกดและรับฟงกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝง จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสลอบ ซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเกาะเซบู
เดินทางถึงเมือง ออสลอ บ นําทานเขารับฟงอภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับการวายน้ํากับฉลามวาฬ นําทานวายน้ําแบบสนอก
เกอรลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ทานสามารถนํากลองถายรูปกันน้ําถายรูปได แตไมสามารถใชแฟลท และไมอนุญาตให
อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ ใหทานไดเปดประสบการณใหม ถายรูปคูกับปลาฉลามวาฬอยางใกลชิด
*หมายเหตุ ไมอนุญาตให เด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ปลงวายน้ํา เพื่อความปลอดภัยของเด็ก*

กลางวัน
บาย
ค่ํา
วันที่ 4
เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางกลับไปยังเมืองเซบูใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นําทานเขาสูที่พัก

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบู
กางเขนโบราณ - บาซิลิตา มินอ เดล ซานโต นิโน – ปอมปราการซานเปโดร - บานโบราณ YapSan Diego – อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู - ชอปปงหาง SM Mall
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานชม เมืองเซบู เมืองหลวงเกา จากนั้นนําทานผานชม ปอมปราการซานเปโดร ปอมที่คอย
ปกปองภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม นําทานชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซึ่ง
มีอายุกวา 485 ป เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดีต
นําทานชมโบสถ บาซิลิตา มินอ เดล ซานโต นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถที่เกาแก
ที่สุดของฟลิปปนส สรางขึ้นเมื่อป 1565 โดยนักลาอาณานิคมชาวสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชมบานโบราณ Yap-San Diego ใหทานไดชมสถาปตยกรรมและเครื่องตกแตงภายในตามแบบฉบับ
ชาวจีน พรอมทั้งศึกษาอดีตความเปนมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑภายในบานพักที่เกาแกที่สุดของเมือง บานโบราณ
ยัป ซานดิเอโกนี้เปนบานที่เกาแกที่สุดและหาชมไดเพียงที่เดียวใน Cebu บานหลังนี้สรางขึ้นในสมัยที่ฟลิปปนสตก
เปนอาณานิคมของสเปนในชวงทศวรรษที่ 1600 และตอมาไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑที่สะทอนใหเห็นอดีตของผูตั้ง
รกรากชาวจีนในเมืองนี้ วากันวาบานหลังนี้เปนบานทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสรางนอกประเทศจีน คนพบการผสมผสาน
วัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแตก็ลงตัว และไดแทรกซึมเขามาในประเทศฟลิปปนสกวาศตวรรษที่ผานมา
จากนั้นนําทานชม อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู (Parian Monument) ซึ่งเปนอนุสาวรียที่สะทอนถึงเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรของเมืองเซบูตั้งแตยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง หลังจากนั้นนําทานเดินทางไปยังหาง SM Mall
ใหทานไดอิสระซื้อของฝากกลับบาน อาทิเชน มะมวงอบแหง สินคาขึ้นชื่อเมืองเซบู

ค่ํา
19.00 น.
21.25 น.
วันที่ 5
00.10 น.

อิสระอาหารเย็นใหเพือ
่ ใหทานไดชอ
 ปปงไดตามอัธยาศัย
นําทานสูสนามบิน
นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine
Airlines) เที่ยวบินที่ PR738 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
เซบู – กรุงเทพ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ ☺

GO1CEB-PR001

หนา 3 จาก 6

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสาร
จํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจาํ นวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
โปรแกรม : ฟลป
ิ ปนส เซบู โบโฮล วายน้ําชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน โดยสายการบินฟลิปปนสแอรไลน

อัตราคาบริการ
พักหองละ 2-3 ทาน

ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตัว๋
ทานละ

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 61

18,900

18,900

17,900

4,500

12,900

วันที่ 20 - 24 ต.ค. 61

20,900

20,900

19,900

4,500

14,900

วันที่ 25 - 29 ต.ค. 61

18,900

18,900

17,900

4,500

12,900

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 61

18,900

18,900

17,900

4,500

12,900

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 61

15,900

15,900

14,900

4,500

9,900

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 61

18,900

18,900

17,900

4,500

12,900

วันที่ 29 พ.ย. -03 ธ.ค. 61

18,900

18,900

17,900

4,500

12,900

วันที่ 27-31 ธ.ค. 61

19,900

19,900

18,900

4,500

13,900

วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61

19,900

19,900

18,900

4,500

13,900

ผูใหญ

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาเด็กทารก [ อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร+ตั๋วเครื่องบิน ***
พาสปอรตจะตองมีอายุกอ
 นการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และที่ประเทศฟลป
ิ ปนส ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

***รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม
1,000 บาท /ทาน/ทริป // หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 15 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวยและจะตองเสียคาเขาประเทศกับทางต.ม. 3,120 เปโซ หรือ 1,920 บาท

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.
3.
4.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ
่ ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ างบริษัทฯ
ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมืองรวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนา้ํ เงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา
กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทา น ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง
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5.

เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ ขอ
แลว

กรณีคณะออกเดินทางได
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ ม ครองในระหว า งการเดิ น ทาง คุ ม ครองในวงเงิ น ท า นละ 1,000,000 บาท ค า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

กระเปาเดินทาง
กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม
่ , คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด
ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศนทองถิ่น รวมทานละ 1,000 /ทาน/ทริป

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอ
ื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ
ประเทศฟลิปปนส ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถ
เดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
 งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พก
ั
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
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เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

บริษัทฯ มีสท
ิ ธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั จนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆทีอ
่ ยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัตเิ หตุตางๆ
3.
หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบ
คืนคาบริการที่ทา นไดชําระไวแลวไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสาํ รองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
6.
ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานทีเ่ กีย
่ วของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่ หบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสาํ หรับคาบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมส
ี ิทธิ์ในการใหคาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมอ
ี ํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9.
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไมคน
ื คาบริการไมวา กรณีใด ๆทัง้ สิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจด
ุ ประสงคการเดินทางเพื่อทองเทีย
่ วเทานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวา ทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงือ
่ นไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟลป
ิ ปนส มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย
โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
ลาวตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือ Double)
ในกรณีที่ทา นมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูก
 บ
ั ขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรม ซึง่ มีความแตกตางกันอาจจะทําใหทา นไมไดหอ
 งพักติดกัน และไมสามารถเสริม
เตียงไดตามทีต
่ องการ
15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย
ลาชา หรืออุบัตเิ หตุตางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิเชนนั้นทางบริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิ
เชนนั้นทางบริษัทฯจะไมรบ
ั ผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆทัง
้ สิ้น
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