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เกาะโบโฮล|The Chocolate Hills| ลงิทารเ์ซียร|์ ชมปลาฉลามวาฬ 
บา้นโบราณYap-San Diego|อนสุาวรยี ์มรดกแห่งเซบ ู

   

 

 

 

 

  

 

เดนิทาง มนีาคม – กรกฎาคม2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(PR739 : 01.30 - 06.25) 
วนัท่ี 2 เซบ–ู เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลงิทารเ์ซยีร ์- หมูบ่า้นโบลอค – เนินชอคโกแลต –Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
วนัท่ี 3 วา่ยน า้ชมปลาฉลามวาฬ– เที่ยวเกาะเพสคาดอร–์ เซบ ู
วนัท่ี 4.  กางเขนโบราณ - บาซิลติา้ มินอ เดล ซานโต ้นิโน – ปอ้มปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรีย ์มรดกแหง่เซบ ู- 

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

ฟิลิปปินสเ์ซบโูบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 
5 วัน 2 คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ(PR739 : 01.30 - 06.25) 

22.00น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอรs์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน
ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที2่ 
เซบู– เกาะโบโฮล– ผ่านชมBalayon Church – ลิงทาร์เซียร์ - หมู่บ้าน
โบลอค– เนินชอคโกแลต–  Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.15 ชั่วโมง 

06.25 น. เดนิทางถงึสนามบินเซบู  เกาะเซบู น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเกาะโบโฮลโดยเรือเฟอรร์ี่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมงเกาะแห่งนีถื้อไดว้่าเป็น
เกาะท่ีมีความหลากหลายดา้นการทอ่งเท่ียวไมว่า่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาตแิปลกตาหรือโบราณสถานท่ี
น่าสนใจน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ตอนกลางของเกาะผ่านชมุชนท่ีอยู่อาศยัของชาวบา้นท่ีตัง้รกรากมาชา้นาน
และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคมผ่านชมBaclayon Churchโบสถ์ท่ีมีอายุ
เก่าแก่เป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินสปั์จจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑจ์ดัแสดงของพืน้เมืองโบราณน าท่านชม
ลิงทราเซีย (Tarsiers)ลิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุในโลกมีขนาดล าตวัเพียง 4 – 5 นิว้มีขนสีน า้ตาลแดงดวงตากลม
โตดคูลา้ยกบัตวัเกรมลินใหท้า่นไดช้มความนา่รกัและถ่ายรูปอยา่งใกลช้ิดจากนัน้น าเดินทางสู่หมู่บ้านโบลอค 
(Boloc)ชุมชนเล็กๆท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังแม่น า้น าท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัรม่รื่นพรอ้มบริการอาหารกลางวนั
เคลา้เสียงเพลงเบาๆท่ีขบัขานโดยนกัดนตรีทอ้งถ่ิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นสูเ่นินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้่านไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดย่อมจ านวน1,268 ลกูแตล่ะ

ลกูมีความสงูประมาณ30 เมตรจากพิน้ดนิโดยเนินเหลา่นีจ้ะมีสีเขียวในชว่งฤดฝูนและสีน า้ตาลออ่นในชว่งฤดู
รอ้นมองดคูลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลตจงึเป็นท่ีมาของช่ือเนินชอคโกแลตแหง่นี  ้
จากนัน้น าทา่นชมBlood Compact Shireอนสุรณส์ถานท่ีร  าลกึถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาว
ตะวนัออกประกอบดว้ยรูปป้ันของMiguel Lopez de Legazpiนกัส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐาน
ในซีกโลกตะวนัออกและLord Si Katunaผูน้  าเกาะโบโฮทัง้สองไดท้  าการหลั่งโลหิตลงในแกว้ไวนแ์ละท าการด่ืม
เพ่ือเป็นสตัยป์ฏิญาณหรือเรียกวา่สนธิสญัญาแหง่มิตรภาพของ2 เผา่พนัธุเ์ม่ือวนัท่ี16 มีนาคมค.ศ. 1565 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ 
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ค ่า 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรมSUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบู 

วันที ่3 ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ – เทีย่วเกาะเพสคาดอร ์– เซบู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบพูบไกดแ์ละรบัฟังกฏกตกิามารยาทใน
การว่ายน า้กับฉลามวาฬ น าท่านว่ายน า้แบบสน๊อกเกอรล์ิ่งเพ่ือชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถน ากล้อง
ถ่ายรูปกนัน า้ถ่ายรูปได ้แตไ่ม่สามารถใชแ้ฟลท ์และไม่อนุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักับตวัปลาฉลามวาฬ  ให้
ทา่นไดเ้ปิดประสบการณใ์หม ่ถ่ายรูปคูก่บัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลช้ิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันน าท่านไปยังเกาะเพสคาดอร์ (Pescador Island) ซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของเมืองโมอัลโบล 

(Moalboal) เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว สะอาด ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมเกาะและว่ายน ้าแบบสน๊อก
เกอรล์ิ่งเพือ่ชมความงามใต้ทะเลอันสวยงาม จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองเซบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเท่า, เมืองเซบู 
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วันที ่4 
กางเขนโบราณ - บาซิลิต้ามินอเดลซานโต้นิโน– ป้อมปราการซานเปโดร 
- บ้านโบราณYap-San Diego – อนุสาวรียม์รดกแห่งเซบู - ช้อปป้ิงห้าง
SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (PR738 : 21.10 - 00.10+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า พาท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ปอ้มท่ีคอยปกปอ้งภัย

อนัตรายคกุคามในสมยัท่ีโจรสลดัชกุชมุ  น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)ซึ่งมีอายกุว่า 485 
ปี เป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงความรุง่เรืองของศาสนาครสิตใ์นอดีต 
น าทา่นชมโบสถบ์าซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุ
ของฟิลิปปินส ์สรา้งขึน้เม่ือปี 1565 โดยนกัลา่อาณานิคมชาวสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นชมบา้นโบราณYap-San Diegoใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแตง่ภายในตามแบบ

ฉบบัชาวจีน พรอ้มทัง้ศกึษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบใูนพิพิธภณัฑภ์ายในบา้นพกัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง
บา้นโบราณยปั ซานดเิอโกนีเ้ป็นบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุและหาชมไดเ้พียงท่ีเดียวใน Cebu บา้นหลงันีส้รา้งขึน้ใน
สมยัท่ีฟิลิปปินสต์กเป็นอาณานิคมของสเปนในชว่งทศวรรษท่ี 1600 และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์
สะทอ้นใหเ้ห็นอดีตของผูต้ัง้รกรากชาวจีนในเมืองนี ้ วา่กนัวา่บา้นหลงันีเ้ป็นบา้นทรงจีนหลงัแรกๆ ท่ีมีการสรา้ง
นอกประเทศจีน คน้พบการผสมผสานวฒันธรรมจีนและสเปนท่ีมีความแปลกแตก็่ลงตวั และไดแ้ทรกซมึเขา้มา
ในประเทศฟิลิปปินสก์วา่ศตวรรษท่ีผา่นมาจากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย ์ มรดกแห่งเซบู(Parian 

Monument) ซึ่งเป็นอนสุาวรียท่ี์สะทอ้นถึงเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรข์องเมืองเซบตูัง้แตย่คุของอาณานิคมท่ี
สเปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัห้าง SM City Cebuใหท้า่นไดอิ้สระซือ้ของฝากกลบับา้น 
อาทิเชน่ มะมว่งอบแหง้ สินคา้ขึน้ช่ือเมืองเซบู 

ค ่า อิสระอาหารเยน็ให้เพือ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 
19.00 น. น าทา่นสูส่นามบินเซบู เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอรไ์ลน์ (Philippine Airlines)  

เท่ียวบนิท่ี PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 

วันที ่5 กรุงเทพฯ 
00.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้: ฟิลิปปินสเ์ซบูโบโฮล ว่ายน า้ชมปลาฉลามวาฬ 

5วัน 2 คืน  โดยสายการบนิฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน(์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 
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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 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถ่ึง2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบิน  
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวม 1000 /ทา่น/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลู

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์ หากเกิดความผิดพลาดทางบรษิัทไมร่ับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 45 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
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2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกิน
น า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ
ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  


