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เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลงิทาร์เซียร์ | ชมปลาฉลามวาฬ 
บ้านโบราณ Yap-San Diego |อนสุาวรีย์ มรดกแห่งเซบ ู 

 
   

 

 

 

 

เดนิทาง มีนาคม – กรกฏาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (PR739 : 01.30 - 06.25)  
วนัท่ี 2   เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทาร์เซียร์ - หมูบ้่านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
วนัท่ี 3   วา่ยน า้ชมปลาฉลามวาฬ – เที่ยวเกาะเพสคาดอร์ – เซบ ู
วนัท่ี 4.  กางเขนโบราณ - บาซิลต้ิา มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ปอ้มปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรีย์ มรดกแห่งเซบ ู- 

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

ฟิลิปปินส์ เซบ ูโบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 
 5 วัน 2 คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (PR739 : 01.30 - 06.25) 

22.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์
แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

วันที่2 
เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทาร์เซียร์ - หมู่บ้าน
โบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.15 ชัว่โมง 

06.25 น. เดินทางถงึสนามบินเซบู  เกาะเซบู น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์ร่ี ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแหง่นีถื้อได้วา่เป็นเกาะที่มีความ
หลากหลายด้านการทอ่งเที่ยว ไมว่า่จะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ีนา่สนใจ น าทา่นเดินทางมุ่ง
หน้าสูต่อนกลางของเกาะ ผา่นชมุชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบ้านท่ีตัง้รกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอยา่งมาก
ในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัได้กลายเป็น
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงของพืน้เมืองโบราณ น าทา่นชม ลงิทราเซีย (Tarsiers) ลงิที่มีขนาดเลก็ที่สดุในโลก มีขนาดล าตวัเพียง 4 – 
5 นิว้ มีขนสีน า้ตาลแดง ดวงตากลมโต ดคูล้ายกับตวัเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด  จากนัน้น า
เดินทางสู ่หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตัง้อยู่สองฝ่ังแม่น า้ น าท่านลงเรือลอ่งชมธรรมชาติอนัร่มร่ืน พร้อมบริการ
อาหารกลางวนั เคล้าเสยีงเพลงเบาๆ ที่ขบัขานโดยนกัดนตรีท้องถ่ิน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นสู ่เนินชอ็คโกแลต (Chocolate Hill) ให้ทา่นได้ชมกลุม่ภเูขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู แตล่ะลกูมีความสงู

ประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดิน โดยเนินเหลา่นีจ้ะมีสเีขียวในชว่งฤดฝูน และสนี า้ตาลออ่นในชว่งฤดรู้อน มองดคูล้ายกบั
ก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นท่ีมาของช่ือเนินชอคโกแลตแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นชม Blood Compact Shire อนสุรณ์สถานท่ีร าลกึถึง
มิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบด้วยรูปปัน้ของ Miguel Lopez de Legazpi นกัส ารวจชาวสเปนคน
แรกที่เข้ามาตัง้ถ่ินฐานในซกีโลกตะวนัออกและ Lord Si Katuna ผู้น าเกาะโบโฮ ทัง้สองได้ท าการหลัง่โลหิตลงในแก้วไวน์และ
ท าการดื่มเพื่อเป็นสตัย์ปฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแหง่มิตรภาพของ 2 เผา่พนัธุ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่า่เรือ 
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        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบ ู

วันที่ 3 ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ – เที่ยวเกาะเพสคาดอร์ – เซบู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัเมือง ออสล๊อบ ซึง่อยูท่างตอนใต้ของเกาะเซบู พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการว่ายน า้กบั
ฉลามวาฬ น าท่านว่ายน า้แบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถน ากล้องถ่ายรูปกันน า้ถ่ายรูปได้ แต่ไม่
สามารถใช้แฟลท์ และไมอ่นญุาตให้อาหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ให้ทา่นได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่กบัปลา
ฉลามวาฬอยา่งใกล้ชิด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านไปยังเกาะเพสคาดอร์ (Pescador Island) ซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของเมืองโมอัลโบล (Moalboal) เป็น

เกาะที่มีหาดทรายขาว สะอาด ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมเกาะและว่ายน า้แบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมความงามใต้ทะเล
อันสวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู 
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วันที่ 4 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นชม เมืองเซบ ูเมืองหลวงเก่า พาทา่นผา่นชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภยัอนัตรายคกุคาม

ในสมยัที่โจรสลดัชกุชมุ  น าทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึง่มีอายกุวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงให้เห็น
ถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต 
น าท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุของฟิลิปปินส์ 
สร้างขึน้เมื่อปี 1565 โดยนกัลา่อาณานิคมชาวสเปน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นชมบ้านโบราณ Yap-San Diego ให้ทา่นได้ชมสถาปัตยกรรมและเคร่ืองตกแตง่ภายในตามแบบฉบบัชาวจีน 

พร้อมทัง้ศกึษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบใูนพิพิธภณัฑ์ภายในบ้านพกัที่เกา่แก่ที่สดุของเมือง บ้านโบราณยปั ซานดิเอโกนี ้
เป็นบ้านท่ีเก่าแก่ที่สดุและหาชมได้เพียงที่เดยีวใน Cebu บ้านหลงันีส้ร้างขึน้ในสมยัที่ฟิลปิปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปน
ในช่วงทศวรรษที่ 1600 และตอ่มาได้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ที่สะท้อนให้เห็นอดีตของผู้ตัง้รกรากชาวจีนในเมืองนี ้วา่กนัวา่
บ้านหลงันีเ้ป็นบ้านทรงจีนหลงัแรกๆ ท่ีมีการสร้างนอกประเทศจีน ค้นพบการผสมผสานวฒันธรรมจีนและสเปนที่มีความ
แปลกแตก็่ลงตวั และได้แทรกซมึเข้ามาในประเทศฟิลปิปินส์กวา่ศตวรรษที่ผา่นมา  จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่ง
เซบ ู(Parian Monument) ซึง่เป็นอนสุาวรีย์ที่สะท้อนถงึเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ของเมืองเซบตูัง้แตย่คุของอาณานิคมที่
สเปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัห้าง SM City Cebu ให้ทา่นได้อิสระซือ้ของฝากกลบับ้าน อาทิเช่น มะมว่ง
อบแห้ง สนิค้าขึน้ช่ือเมืองเซบ ู

ค ่า อิสระอาหารเยน็ให้เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 
19.00 น. น าทา่นสูส่นามบินเซบู เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ 

PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
    00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
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ราคาแนะน าเร่ิมต้น : ฟิลปิปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 

 5 วัน 2 คืน  โดยสายการบนิฟิลปิปินส์ แอร์ไลน์ (PR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

วนัท่ี :  04-08 ก.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 
ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่ึง 2 ปีบริบรูณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน  

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ท่าน/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
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5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
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
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าห รับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  


