
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มะนิลา | อินทรามรูอส| วิลลา่ เอสคเูรโด้ 

ชมวิวภเูขาไฟตาอลั |ช้อปปิง้ห้าง SM MALL 

 
   

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – กรกฏาคม 2563  

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2   มะนิลา –นวดผอ่นคลายท่ีสปา -  สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถ์ซานอะกสุติน – ปอ้มปราการซานติอาโก – อา่วมะนิลา - ชมการ

แสดงพืน้เมือง 

วนัท่ี 3   หมูบ้่าน วิลลา่ เอสคเูรโด้ - รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารธารนํา้ตก - Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 

วนัท่ี 4.  ตาไกไต – ชมวิวภเูขาไฟตาอลั – สมัผสัประสบการณ์นัง่รถจ๊ีฟชมวิว - City of Dream - ช้อปปิง้ Greenhills Shopping Center 

วนัท่ี 5.  สสุานทหารอเมริกนั – โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ – Jeepney Factory – ช้อปปิง้ห้าง SM MALL – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 

It’s More Fun in Philippine ฟิลปิปินส์ มะนิลา ภเูขาตาไกไต 

5 วัน 3 คนื โดยสายการบนิฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์

แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

22.55 น. นําท่านเดินทางสู ่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เท่ียวบินท่ี 

PR731 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่  01 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.30 ของวันที่  2 (เช็คอินวันที่  1 เวลา 22.00 

น.)*** 

วันที่2 

มะนิลา – นวดผ่อนคลายที่สปา - สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์

ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อ่าวมะนิลา - ชมการแสดง

พืน้เมือง 
03.15 น. 

 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

จากนัน้นําทา่นเดินทางไปยงัสปา(Spa Massage) ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิไปการพกัผอ่นและฟืน้ฟรู่างกายเพ่ือเพ่ิมความสดช่ืน

ในสปา ผอ่นคลายกล้ามเนือ้ด้วยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพท่ีได้รับการฝึกฝนมาอยา่งด ี

เช้า บริการอาหารเช้า 

 จากนัน้นําทา่นชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงมะนิลาเป็นท่ีตัง้ของ อนุสาวรีย์ โฮ

เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้ นําในการปลดแอกฟิลปิปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกนันี ้ยงัเป็น

จุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนสุาวรีย์แห่งนีจ้ึงมีความสําคญัต่อชาวฟิลิปปินส์ และ

เป็นจดุแรกท่ีใช้เป็นหลกักิโลเมตรแรกสาํหรับนบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้นําท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros 

) ถกูสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพ่ือป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอินทรามรูอส ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือเป็น

ศนูย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยโุรปตอนกลาง มี

กําแพงล้อมรอบ คา่ยปอ้มยามอยา่งมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา นําทา่น

ชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลกู

สร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไม่ถกูระเบิดในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมความงามของผนงัโบสถ์ด้านหน้าท่ีชวนมองใน

สไตล์ดอริก และประตใูหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกุสติน กบันกับญุโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ

กบัโบสถ์ยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสมบตัิลํา้ค่าไว้ให้ได้ช่ืนชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์

รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากนัน้นําท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกบัแม่นํา้

ปาสกิ ซึง่ถือเป็นจดุยทุธศาสตร์สาํคญัในการรับมือข้าศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนสุรณ์สถานท่ีระลกึ

ถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถกูจองจําท่ีน่ีจนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยคุสมยัแห่งการต่อต้านอาณานิคม

สเปน ปอ้มแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําทา่นเข้าสูท่ี่พกัให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นสู ่มะนิลาเบย์ ให้ทา่นได้ชมและสมัผสับรรยากาศยามเย็นริม

อ่าวมะนิลา (Manila Bay) 
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        คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารธารนํา้ตก - 

Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้าน วิลล่า เอสคเูรโด้ ( Villa Escuredo ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง หมูบ้่านแหง่นี ้

ตัง้อยูท่ี่เมืองซาน พาโบล ตอนใต้ของกรุงมะนิลา นําทา่นชม ภตัตาคารธารนํา้ตก (Waterfalls Restaurant)  ให้ทา่นได้

เพลดิเพลนิกบัอาหารท้องถ่ินแสนอร่อยพร้อมเสร์ิฟ โดยมีฉากหลงัเป็นสายธารนํา้ตกอนัสวยงามท่ีไหลเทลงมาสูพื่น้เบือ้งลา่ง 

ให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบันํา้เย็นท่ีไหลผา่นเท้า ร้านแหง่นีไ้ด้จดัโต๊ะสาํหรับทานอาหารขึน้มาจากไม้ไผท่ัง้หมด รายล้อมไปด้วย

ต้นไม้อนัเขียวชอุม่อนัร่มร่ืน ถือได้วา่เป็นเอกลกัษณ์แหง่การผอ่นคลายไมซ่ํา้ใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารธารนํา้ตก 

บา่ย 

จากนัน้นําทา่นชม Aera Memorial Museum ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมของโบราณ งานศิลปะท่ีได้อิทธิพลมาจากยคุท่ีเคยตกเป็น

อาณานิคมของสเปน จากนัน้นําทา่นชม วธีิการเก็บเก่ียวมะพร้าว และวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของฟิลปิปินส์ จากนัน้นําทา่น

เดินทางกลบัเข้าสู ่กรุงมะนิลา นําทา่นชม Solaire Resort&Casino ให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศคาสโินสดุหรูระดบั 5 ดาว 

ตกแตง่ไว้อยา่งหรูหราเทียบเทา่คาสโินช่ือดงัท่ีลาสเวกสัเลยทีเดยีว ให้ทา่นได้อิสระเสีย่งโชคกบัตู้สลอ็ตกวา่ 1,200 ตู้  และ โต๊ะ

พนนัในแบบตา่งๆกวา่ 300 โต๊ะ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
ตาไกไต – ชมวิวภูเขาไฟตาอัล – สัมผัสประสบการณ์น่ังรถจี๊ฟชมวิว - 

City of Dream - ช้อปป้ิง Greenhills Shopping Center 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่าน
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เพลดิเพลนิชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้นําท่านสูจุ่ดชมวิว 

People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตัง้อยู่กลาง

ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนัง่รถ Jeepney ขึน้สูจุ่ดชมวิว *รวมค่าบริการ

แล้ว* จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเข้าสู ่กรุงมะนิลา จากนัน้นําทา่นสู ่City of Dreams Manila สมัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดบั 

6 ดาวหรูหราด้วยงบประมาณการสร้างกว่า 1,000 ล้านดอลลา่ห์ ให้ท่านได้อิสระเสี่ยงโชคกบัคาสิโน (ไม่อนญุาตให้เด็กท่ีมี

อายตุํ่ากว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไม่อนุญาตทําการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ) หรือ 

เลือกเข้าชมในส่วนของโซน Dream Play ให้ท่านได้สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมต่างๆ จากเหล่าตัวการ์ตูนค่าย 

DreamWorks อาทิเช่น KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไมร่วมคา่บตัรเข้าชม แบบ 4 ชัว่โมง ผู้ใหญ่ 400 Php.(

ประมาณ300บาท) เด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระ ช้อปปิง้ Greenhills Shopping Center ให้

ทา่นได้เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
สุสานทหารอเมริกัน – โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ – Jeepney Factory – ช้อปป้ิง

ห้าง SM MALL – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม สุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial) สสุานทหารอเมริกนั ท่ีเสียชีวิตใน

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บนพืน้ท่ี 615,000 ตรม. ภายในบริเวณร่มร่ืนไปด้วยพืน้หญ้าสีเขียวขจี ตดักบัไม้กางเขนสีขาวท่ีเป็นหลมุ

ฝังศพทหารท่ีเสยีชีวิต 17,201 หลมุ เรียงอยา่งเป็นระเบียบสวยงาม รวมทัง้มีรายช่ือทหาร 36,285 นายท่ีเสียชีวิตและสญูหาย

ในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ สลกัอยูบ่นแผน่หินเพ่ือเป็นอนสุรณ์ มีท่ีสวดมนต์เล็กๆ และมีสมดุบนัทึกให้ผู้มาเยือนสําหรับไว้อาลยั นํา

ทา่นชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ นําทา่นชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออร์แกนไม้ไผท่ี่มีช่ือเสยีงและมีเพียงแหง่เดียวในโลก 

จากนัน้นําท่านชมโรงงานผลิตรถจ๊ีฟ (Jeepney Factory) รถจ๊ีฟเป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศฟิลิปปินส์ 

เป็นผลติผลจากเดิมท่ีกองทพัสหรัฐได้ทิง้รถจ๊ีปท่ีใช้ในสงครามโลกครัง้ท่ีสองเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์ได้นํามาดดัแปลงเพ่ือทําเป็น

รถโดยสาร เพ่ือเอาไว้ใช้บรรทุกผู้ โดยสารได้มากขึน้ พร้อมทัง้ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆท่ีให้สีฉูดฉาดตามแบบชาว

ฟิลปิปินส์ ซึง่ในปัจจบุนั รถจ๊ีปน่ีย์เป็นรถยนต์ท่ีใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์

อยา่งของชาวฟิลปิปินส์เลยก็วา่ได้       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภเูขาตาไกไต  5 วนั 3 คืน โดยสายการฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)             [GQ3MNL-PR001] 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสูห้่าง SM MALL เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะท่ีสดุในฟิลิปปินส์ ให้ท่านได้อิสระช็อป

ปิง้เลอืกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแห้ง ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ เป็นต้น  

16.00 น. นําทา่นสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

19.05 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เท่ียวบินท่ี 

PR732 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 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 ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต 

 5วัน 3 คืน โดยสายการบนิฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดนิทาง 
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 ปีบริบรูณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน  

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ท่าน/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
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กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 

หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 

    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือค่า

มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ

คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถึ่งจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมอีายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

6. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทริป 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 

ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ

ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี

สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ี

นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 

เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ

คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน

บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ

จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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