
 

 

  1 It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภเูขาตาไกไต  5 วนั 3 คืน โดยสายการฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(PR)             [GQ3MNL-
PR001] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มะนิลา | อินทรามรูอส| วิลลา่ เอสคเูรโด ้
ชมวิวภเูขาไฟตาอลั |ชอ้ปป้ิงหา้ง SM MALL 

 
   

 

 

 

 

  

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– กรกฏาคม 2563  
 

 

 

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 24,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2   มะนิลา –นวดผ่อนคลายที่สปา -  สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุติน – ป้อมปราการซานติอาโก – อ่าวมะนิลา - ชมการ

แสดงพืน้เมือง 
วนัท่ี 3   หมู่บา้น วิลล่า เอสคเูรโด ้- รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารธารน า้ตก - Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 
วนัท่ี 4.  ตาไกไต – ชมวิวภเูขาไฟตาอลั – สมัผสัประสบการณน์ั่งรถจี๊ฟชมวิว - 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 ภูเขาตาไกไต 

5 วัน 3 คนื โดยสายการบนิฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.00 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์
แอรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

22.55 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ 
PR731 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตว่ันที ่01 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.30 ของวันที ่2 (เช็คอินวันที ่1 เวลา 22.00 น.)*** 

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

03.15 น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัสปา(Spa Massage) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปการพกัผ่อนและฟ้ืนฟูรา่งกายเพื่อเพิ่มความสดชื่น
ในสปา ผ่อนคลายกลา้มเนือ้ดว้ยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพที่ไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี 

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

เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้  าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดียวกนันี ้ยงัเป็น
จดุที่ฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมรกิา ในปีค.ศ.1941 อนสุาวรียแ์ห่งนีจ้ึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส ์และเป็น
จดุแรกที่ใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกส าหรบันบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้น าท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถกู
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายในป้อมอินทรามรูอส ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นศนูยก์ลาง
การปกครอง, การศกึษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ 
ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา น าท่านชม  โบสถ์
ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสรา้งหนึ่ง
เดียว ภายในอินทรามรูอสที่ไม่ถกูระเบิดในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ที่ชวนมองในสไตลด์อรกิ 
และประตูใหญ่ที่แกะสลกัหนเป็นรูปนกับุญอะกุสติน กับนกับุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรทัธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ กับโบสถย์งั
เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑท์ี่เก็บสมบตัิล า้ค่าไวใ้หไ้ดช้ื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถว้ย
แบบสเปนและเม็กซิกัน จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติดกบัแม่น า้ปาสิก ซึ่งถือเป็น
จดุยทุธศาสตรส์ าคญัในการรบัมือขา้ศกึศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนสุรณส์ถานท่ีระลกึถึง Dr.Jose Rizal 
(ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าที่นี่จนสิน้ชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแห่งการต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนีย้ัง
เป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานท่ีนี่อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ที่พกัใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นสู่ มะนิลาเบย ์ใหท้า่นไดช้มและสมัผสับรรยากาศยามเย็นรมิ

อ่าวมะนิลา (Manila Bay) 
        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 

ทีพ่ัก เดินทางเข้าสูท่ีพ่กั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 3 
หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารธารน ้าตก - 
Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน วิลล่า เอสคเูรโด้ ( Villa Escuredo ) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมู่บา้นแห่งนี ้
ตัง้อยู่ที่เมืองซาน พาโบล ตอนใตข้องกรุงมะนิลา น าทา่นชม ภัตตาคารธารน ้าตก (Waterfalls Restaurant)  ใหท้า่นได้
เพลิดเพลินกบัอาหารทอ้งถิ่นแสนอรอ่ยพรอ้มเสิรฟ์ โดยมีฉากหลงัเป็นสายธารน า้ตกอนัสวยงามที่ไหลเทลงมาสู่พืน้เบือ้งลา่ง 
ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัน า้เย็นที่ไหลผ่านเทา้ รา้นแห่งนีไ้ดจ้ดัโต๊ะส าหรบัทานอาหารขึน้มาจากไมไ้ผ่ทัง้หมด รายลอ้มไปดว้ย
ตน้ไมอ้นัเขียวชอุม่อนัรม่รื่น ถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณแ์หง่การผ่อนคลายไม่ซ  า้ใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารธารน ้าตก 

บ่าย 

จากนัน้น าท่านชม Aera Memorial Museum ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมของโบราณ งานศิลปะท่ีไดอ้ิทธิพลมาจากยคุที่เคยตกเป็น
อาณานิคมของสเปน จากนัน้น าท่านชม วธีิการเก็บเก่ียวมะพรา้ว และวิถีชวีิตแบบชาวชนบทของฟิลิปปินส ์จากนัน้น าท่าน
เดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมะนิลา น าท่านชม Solaire Resort&Casino ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดบั 5 ดาว 
ตกแตง่ไวอ้ยา่งหรูหราเทียบเท่าคาสิโนชื่อดงัที่ลาสเวกสัเลยทีเดยีว ใหท้่านไดอ้ิสระเสี่ยงโชคกบัตูส้ล็อตกวา่ 1,200 ตู ้และ โต๊ะ
พนนัในแบบต่างๆกว่า 300 โต๊ะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่าน

เพลิดเพลินชมทิวทศันช์นบทที่สวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้น าท่านสู่จดุชมวิว 
People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลาง
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ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ใหท้่านไดท้ดลองนั่งรถ Jeepney ขึน้สู่จุดชมวิว *รวมค่าบริการ
แลว้* จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมะนิลา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมะนิลา จากนัน้น าท่านสู่ City of Dreams Manila สมัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดับ 

6 ดาวหรูหราดว้ยงบประมาณการสรา้งกว่า 1,000 ลา้นดอลล่าห ์ใหท้่านไดอ้ิสระเส่ียงโชคกับคาสิโน (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มี
อายุต ่ากว่า 18 ปี เขา้ไปภายในคาสิโนไม่อนุญาตท าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแต่งกายสุภาพ) หรือ 
เลือกเข้าชมในส่วนของโซน Dream Play ให้ท่านได้สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมต่างๆ จากเหล่าตัวการต์ูนค่าย 
DreamWorks อาทิเช่น KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม แบบ 4 ชั่วโมง ผูใ้หญ่ 400 Php.(
ประมาณ300บาท) เด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)  จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระ ชอ้ปป้ิง Greenhills Shopping Center ให้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
สุสานทหารอเมริกัน – โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ – Jeepney Factory – ช้อปป้ิง
ห้าง SM MALL – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

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

สงครามโลกครัง้ที่ 2 บนพืน้ที่ 615,000 ตรม. ภายในบริเวณร่มรื่นไปดว้ยพืน้หญา้สีเขียวขจี ตดักับไมก้างเขนสีขาวที่เป็นหลมุ
ฝังศพทหารท่ีเสียชีวิต 17,201 หลมุ เรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงาม รวมทัง้มีรายชื่อทหาร 36,285 นายที่เสียชีวิตและสญูหาย
ในเหตุการณค์รัง้นัน้ สลกัอยู่บนแผ่นหินเพื่อเป็นอนุสรณ ์มีที่สวดมนตเ์ล็กๆ และมีสมดุบนัทึกใหผู้ม้าเยือนส าหรบัไวอ้าลยั น า
ท่านชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ น าท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออรแ์กนไมไ้ผ่ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก 
จากนัน้น าท่านชมโรงงานผลิตรถจ๊ีฟ (Jeepney Factory) รถจี๊ฟเป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สดุในประเทศฟิลิปปินส ์
เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจี๊ปท่ีใชใ้นสงครามโลกครัง้ที่สองเอาไว ้ชาวฟิลิปปินสไ์ดน้ ามาดดัแปลงเพื่อท าเป็น
รถโดยสาร เพื่อเอาไวใ้ชบ้รรทุกผู้โดยสารไดม้ากขึน้ พรอ้มทั้งตกแต่งดว้ยศิลปะลวดลายต่างๆที่ ใหสี้ฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลิปปินส ์ซึ่งในปัจจบุนั รถจี๊ปนี่ยเ์ป็นรถยนตท์ี่ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
อย่างของชาวฟิลิปปินสเ์ลยก็ว่าได ้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นหา้งที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สดุในฟิลิปปินส์ ใหท้่านไดอ้ิสระช็อป
ป้ิงเลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาติ เป็นตน้  

16.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.05 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR732 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 
*** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่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 โดยสายการบินฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

วนัที่ :  04-08 มี.ค. 63 24,900 24,900 24,900 16,655 2,900 
วนัที่ :  18-22 มี.ค. 63                                                                                           25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  01-05 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 

วนัที่ :  08-12 เม.ย. 63 28,900 28,900 28,900 18,445 2,900 

วนัที่ :  22-26 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 

วนัที่ : 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 18,375 2,900 
วนัที่ :  06-10 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  20-24 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  03-07 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  17-21 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  01-05 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 

วนัที่ :  15-19 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 17,655 2,900 
ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถึง 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบิน  

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ท่าน/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 



 

 

  6 It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภเูขาตาไกไต  5 วนั 3 คืน โดยสายการฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(PR)             [GQ3MNL-
PR001] 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  


