
 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – เซบ ู   ✈  

2 เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – 
ลงิทราเซยี –หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต 
– Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู

� � � SUMMIT CIRCLE CEBU 
HOTEL 

3 เซบ ู– ออสลอ๊บ – วา่ยนํ;าดฉูลามวาฬ – เซบ ู � � � SUMMIT CIRCLE CEBU 
HOTEL 

4 

เซบ ู– กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล 
ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้น
โบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรยี ์มรดกแหง่
เซบ ู- ชอ้ปปิ;งหา้ง SM Mall 

� � X  

5 กรงุเทพฯ ✈    

Philippine 



 

 

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึ@นอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครื�องแอรบ์สั A319 
ที�น ั�งแบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ั@งขาไป-ขากลบั 

นํ @าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เซบ ู

22.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัทีK สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั ;น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ทีK ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

วนัที�สองของการเดนิทาง 
เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทราเซยี –หมูบ่า้นโบลอค – เนนิชอคโกแลต – 
Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
01.30 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะเซบ ูโดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทีKยวบนิทีK PR739 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัKวโมง 
06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเซบ ู  เกาะเซบ ูนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
 จากนั;นนําท่านเดนิทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรอืเฟอรร์ีK ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัKวโมง เกาะแห่งนี;ถอืไดว้่า

เป็นเกาะทีKมีความหลากหลายดา้นการท่องเทีKยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือ
โบราณสถานทีKน่าสนใจ นําท่านเดนิทางมุ่งหนา้สู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชมุชนทีKอยู่อาศัยของชาวบา้นทีKตั ;ง
รกรากมาชา้นาน และไดรั้บอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในชว่งลา่อาณานคิม ผา่นชม Baclayon Church 
โบสถท์ีKมอีายเุกา่แกเ่ป็นอันดับสองของฟิลปิปินส ์ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงของพื;นเมอืงโบราณ 
นําท่านชม ทราเซยี (Tarsiers) ลงิทีKมขีนาดเล็กทีKสดุในโลก มขีนาดลําตัวเพยีง 4 – 5 นิ;ว มขีนสนํี;าตาลแดง 

ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกับตัวเกรมลนิ ใหท้่านไดช้มความน่ารักและถ่ายรูปอยา่งใกลช้ดิ  จากนั;นนําเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นโบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทีKตั ;งอยูส่องฝัKงแมนํ่;า นําทา่นลงเรอืลอ่งชมธรรมชาตอิันร่มรืKน พรอ้มบรกิาร
อาหารกลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบาๆ ทีKขบัขานโดยนักดนตรทีอ้งถิKน 

กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั 



 

 

 
บา่ย จากนั;นนําทา่นสู ่เนนิช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้า่นไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดยอ่มจํานวน 1,268 ลกู แตล่ะ

ลกูมคีวามสงูประมาณ 30 เมตรจากพิ;นดนิ โดยเนนิเหล่านี;จะมสีเีขยีวในชว่งฤดูฝน และสนํี;าตาลออ่นในชว่งฤดู
รอ้น มองดูคลา้ยกับกอ้นช็อคโกแลต จงึเป็นทีKมาของชืKอเนินชอคโกแลตแห่งนี; จากนั;นนําท่านชม Blood 
Compact Shire อนุสรณ์สถานทีKรําลกึถงึมติรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบดว้ยรูปปั;นของ 
Miguel Lopez de Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคนแรกทีKเขา้มาตั ;งถิKนฐานในซกีโลกตะวันออกและ Lord Si 
Katuna ผูนํ้าเกาะโบโฮ ทั ;งสองไดทํ้าการหลัKงโลหติลงในแกว้ไวน์และทําการดืKมเพืKอเป็นสัตยป์ฏญิาณ หรอื
เรยีกว่าสนธสิัญญาแห่งมติรภาพของ 2 เผ่าพันธุ ์เมืKอวันทีK 16 มนีาคม ค.ศ. 1565 จากนั;นนําท่านเดนิทางสู่
ทา่เรอื 

 นําทา่นเดนิทางกลับไปยงั เกาะเซบ ูโดยเรอืเฟอรร์ีK ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัKวโมง 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู
 
 
 

วนัที�สามของการเดนิทาง 
เซบ ู– ออสลอ๊บ – วา่ยนํ @าดฉูลามวาฬ – เซบ ู

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 พบไกดแ์ละรับฟังกฏกตกิามารยาทในการเทีKยวชายฝัKง จากนั;นออกเดนิทางไปยังเมอืง ออสลอ๊บ ซึKงอยูท่างตอนใตข้อง

เกาะเซบ ู
 เดนิทางถงึเมอืง ออสลอ๊บ นําทา่นเขา้รับฟังอภปิราย

สั ;นๆเกีKยวกับการว่ายนํ;ากับฉลามวาฬ นําท่านว่ายนํ;า
แบบสน๊อกเกอร์ลิKง เพืKอชมปลาฉลามวาฬ ท่าน
สามารถนํากลอ้งถ่ายรูปกันนํ; าถ่ายรูปได ้แต่ไม่
สามารถใชแ้ฟลท ์และไมอ่นุญาตใหอ้าหารหรอืสมัผัส
กับตัวปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์
ใหม ่ถา่ยรูปคูก่บัปลาฉลามวาฬอย่างใกลช้ดิ 

กลางวนั �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั;นนําทา่นเดนิทางกลบัไปยังเมอืงเซบใูชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัKวโมง นําทา่นเขา้สูท่ีKพัก 
คํ�า � บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงเซบ ู

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
เซบ ู– กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San 
Diego – อนสุาวรยี ์มรดกแหง่เซบ ู- ชอ้ปปิ@ งหา้ง SM Mall 



 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 จากนั;นนําทา่นชม เมอืงเซบู เมอืงหลวงเกา่ จากนั;นนําทา่นผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมทีKคอยปกป้องภัย

อนัตรายคกุคามในสมัยทีKโจรสลดัชกุชมุ  นําทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึKงมอีายกุวา่ 485 ปี เป็น
สญัลักษณ์ทีKแสดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงของศาสนาครสิตใ์นอดตี 
นําทา่นชมโบสถ ์บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์ีKเกา่แกท่ีKสดุของฟิลปิปินส ์
สรา้งขึ;นเมืKอปี 1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน 

กลางวนั �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั;นนําทา่นชมบา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครืKองตกแตง่ภายในตามแบบฉบบัชาว

จนี พรอ้มทั ;งศกึษาอดตีความเป็นมาของเมอืงเซบใูนพพิธิภัณฑภ์ายในบา้นพักทีKเกา่แกท่ีKสดุของเมอืง บา้นโบราณยัป 
ซานดเิอโกนี;เป็นบา้นทีKเกา่แกท่ีKสดุและหาชมไดเ้พยีงทีKเดยีวใน Cebu บา้นหลงันี;สรา้งขึ;นในสมัยทีKฟิลปิปินสต์กเป็นอาณา
นคิมของสเปนในชว่งทศวรรษทีK 1600 และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑท์ีKสะทอ้นใหเ้ห็นอดตีของผูต้ั ;งรกรากชาวจนีใน
เมอืงนี; วา่กนัวา่บา้นหลงันี;เป็นบา้นทรงจนีหลงัแรกๆ ทีKมกีารสรา้งนอกประเทศจนี คน้พบการผสมผสานวัฒนธรรมจนีและ
สเปนทีKมคีวามแปลกแตก็่ลงตวั และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษทีKผ่านมา 
 จากนั;นนําทา่นชม อนุสาวรยี ์มรดกแหง่เซบู (Parian Monument) ซึKงเป็นอนุสาวรยีท์ีKสะทอ้นถงึเหตกุารณ์ทาง
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซบตูั ;งแตย่คุของอาณานคิมทีKสเปนปกครอง  หลงัจากนั;นนําทา่นเดนิทางไปยังหา้ง SM Mall ให ้
ทา่นไดอ้สิระซื;อของฝากกลบับา้น อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ สนิคา้ขึ;นชืKอเมอืงเซบ ู 

 
คํ�า อสิระอาหารเย็นไดต้ามอธัยาศัย 

19.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
21.25 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)  

เทีKยวบนิทีK PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัKวโมง 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
เซบ ู– กรงุเทพฯ 
00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺ 
 

** หากทา่นทีKตอ้งออกตัqวภายใน (เครืKองบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีKเจา้หนา้ทีKทกุครั ;ง  

 

   

 

 

 

 

 

** หากทา่นทีKตอ้งออกตัqวภายใน (เครืKองบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีK
เจา้หนา้ทีKทกุครั;งกอ่นทําการออกตัqวเนืKองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีKยน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

ฟิลปิปินส ์เซบ ูโบโฮล วา่ยนํ @าชมฉลามวาฬ 5 วนั 2 คนื  
โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(PR) 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที�  17 – 21 ม.ีค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  13  – 17 เม.ย. 61 19,911 18,911 17,911 4,500 
วนัที�  19  – 23 เม.ย. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  27 เม.ย.  – 01 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  03  – 07 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  04  – 08 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  10  – 14 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  11  – 15 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  17  – 21 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 
วนัที�  25  – 29 พ.ค. 61 17,911 16,911 15,911 4,500 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั@น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 1000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนํ@าดื�มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิrทีKจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีKกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิrในการทีKจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีKทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีKยวบนิ 



 

 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิrในการเปลีKยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีKยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีKยนแปลงได ้ทั ;งนี;ข ึ;นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีKไม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิrในการเปลีKยนแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีKคณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิrในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมืKอทา่นทําการซื;อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงืKอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีKลกูคา้ตอ้งออกตัqวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีKของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั;ง มฉิะนั;นทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั ;งสิ;น  

 

อตัราบรกิารนี@รวม 

1. คา่ตัqวโดยสารเครืKองบนิไป-กลับ ชั ;นประหยัด ทีKระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํ;ามันเชื;อเพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีKพักตามรายการทีKระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึKงหอ้ง) ** ในกรณีทีKทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีK

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีKตา่งๆ ตามรายการทีKระบ ุ

4. คา่อาหารและเครืKองดืKมตามรายการทีKระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีKยวตามรายการทีKระบ ุ

6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืKอนไขของกรมธรรม ์ 

 

 

 

 

อตัราบรกิารนี@ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีKนํ;าหนักเกนิกวา่ทีKสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ;าหนัก เงืKอนไขตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครืKองดืKม, คา่อาหารทีKสัKงเพิKมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีKไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิKม 7% หัก ณ ทีKจา่ย 3 % 

6.    คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิKน ตอ่ทา่นละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื;อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืKองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิKมเตมิกบัทางเจา้หนา้ทีKบรษัิทได ้** 

 - เบี;ยประกนัเริKมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี;ยประกนัเริKมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีKมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนืKอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีKมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนืKอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทีKนัKงจะยนืยันเมืKอไดรั้บ

เงนิมัดจําแลว้เทา่นั;น)  

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีKเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนืKองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีKพักและตัqวเครืKองบนิมฉิะนั;นจะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั ;งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิrเก็บคา่ใชจ้า่ยทั ;งหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีKไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืKนวซีา่ให ้เมืKอผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการคนืคา่มัดจําทั ;งหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเก็บค่าใชจ้่ายทั ;งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีKบรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึ;นไป) เนืKองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืKนทีKเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีKเกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึKงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลืKอนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั ;งนี;ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีKไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตัqวเครืKองบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีKสถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืKนๆทีKเกดิขึ;นตามจรงิ ในกรณีทีKไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืKนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการหักคา่บรกิารยืKนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีKเกดิขึ;นจริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัqวเครืKองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีKเกดิขึ;นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัqวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั ;งหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืKองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืKนในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีKเกดิขึ;นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืKองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีKไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั ;งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ 

เรื�องต ัtวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลืKอนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีKสายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีKนัKงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้



 

 

กําหนด ซึKงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัqว

เครืKองบนิไปแลว้ (กรณีตัqว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั;น 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทีKนัKงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัqวเครืKองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิrการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัqวเครืKองบนิ ซึKงมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัqวเครืKองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีK

เกดิขึ;นจรงิ  

เรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนืKองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีKยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิrในการเปลีKยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีKมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ;นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิrในการปรับเปลีKยนหรอืยา้ยเมอืงเพืKอใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


