
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

มะนิลา | อินทรามรูอส| วิลลา่ เอสคเูรโด ้
ชมวิวภเูขาไฟตาอลั |ชอ้ปป้ิงหา้ง SM MALL 

 
   

 

 

 

 

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– กรกฏาคม 2563  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2   มะนิลา –นวดผอ่นคลายท่ีสปา -  สวนไรซาล – อินทรามรูอส – โบสถซ์านอะกสุตนิ – ปอ้มปราการซานตอิาโก – อ่าวมะนิลา - ชมการ

แสดงพืน้เมือง 
วนัท่ี 3   หมูบ่า้น วลิลา่ เอสคเูรโด ้- รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารธารนํา้ตก - Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 
วนัท่ี 4.  ตาไกไต – ชมววิภเูขาไฟตาอลั – สมัผสัประสบการณน์ั่งรถจี๊ฟชมววิ - City of Dream - ชอ้ปปิง้ Greenhills Shopping Center 
วนัท่ี 5.  สสุานทหารอเมรกินั – โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ – Jeepney Factory – ชอ้ปปิง้หา้ง SM MALL – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 
 

It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภูเขาตาไกไต 

5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์



  

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   

20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์  s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ  ฟิลิปปินส์
แอรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก 

22.55 น. นาํท่านเดนิทางสู่  กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปิปินส์  โดยสายการบนิ ฟิลิปปินส์ แอรไ์ลน์  (Philippines Airlines) เท่ียวบนิท่ี  
PR731 
*** คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่ 01 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 01.30 ของวันที ่ 2 (เชค็อินวันที ่ 1 เวลา 22.00 
น.)*** 

วันที2่ 
มะนิลา – นวดผ่อนคลายทีส่ปา -  สวนไรซาล  – อินทรามูรอส  – โบสถ์
ซานอะกุสตนิ  – ป้อมปราการซานตอิาโก  – อ่าวมะนิลา  - ชมการแสดง
พืน้เมือง 

03.15 น. 
 

เดนิทางถึง  ท่าอากาศยานนินอย  อาเกียโน่  ประเทศฟิลิปปินส์  เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย  1 ชั่วโมง  (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น ) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัสปา(Spa Massage) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปการพกัผอ่นและฟ้ืนฟรูา่งกาย เพ่ือเพิม่ความสดช่ืน
ในสปา ผอ่นคลายกลา้มเนือ้ดว้ยการนวดจากหมอนวดมืออาชีพท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี 

เช้า บริการอาหารเช้า 
 จากนัน้นาํท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นท่ีตัง้ของ  อนุสาวรีย ์โฮ

เซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้าํในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบรเิวณเดียวกนันี ้ยงัเป็น
จดุท่ีฟิลปิปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมรกิา ในปีค .ศ.1941 อนสุาวรียแ์ห่ง นีจ้ึงมีความสาํคญัตอ่ชาวฟิลปิปินส ์และ
เป็นจดุแรกท่ีใชเ้ป็นหลกักิโลเมตรแรกสาํหรบันบัระยะถนนทกุๆสายในลซูอน จากนัน้นาํท่านชม  อินทรามูรอส  ( Intramuros 

) ถกูสรา้งขึน้เม่ือปี ค .ศ. 1571 โดยกลุม่ชาวสเปนเพ่ือปอ้งกนัการรุกราน ภายในปอ้มอินทรามรูอส ถกูสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็ น
ศนูยก์ลางการปกครอง , การศกึษา , วฒันธรรม , ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยโุรปตอนกลาง มี
กาํแพงลอ้มรอบ คา่ยปอ้มยามอย่างมดิชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาดเม่ือมาเยือนกรุงมะนิลา นาํท่าน
ชม โบสถซ์านอะกุสตนิ  (San Agustin Church) สรา้งขึ ้นเม่ือปี ค .ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิง่ปลกู
สรา้งหนึ่งเดียว ภายในอินทรามรูอสท่ีไมถ่กูระเบดิในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมความงามของผนงัโบสถด์า้นหนา้ท่ีชวนมองใน
สไตลด์อรกิ และประตใูหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรูปนกับญุอะกสุตนิ กบันกับญุโมนีกท่ีงดงามน่าเจรญิศรั ทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆ
กบัโบสถย์งัเป็นท่ีตัง้ของพพิธิภณัฑท่ี์เก็บสมบตัลิ ํา้คา่ไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานศาสนศลิป์ งานประณีตศลิป์
รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเมก็ซิกนั จากนัน้นาํท่านชม  ป้อมปราการซานตอิาโก  (Fort Santiego) สรา้งมาตดิกบัแมน่ํา้
ปาสกิ ซึ่งถือเป็นจดุยทุธศาสตรส์าํคญัในการรบัมือขา้ศกึศตัรู เดมิเป็นปอ้มของทหารสเปน ปัจจบุนัเป็นอนสุรณส์ถานท่ีระลกึ
ถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล ) ผูถ้กูจองจาํท่ีน่ีจนสิน้ชีวติในปีค .ศ.1896 ในยคุสมยัแห่งการตอ่ตา้นอาณานิคม
สเปน ปอ้มแห่งนีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแตง่งาน ท่ีบา่วสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแตง่งานท่ีน่ีอีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้สูท่ี่พกัใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  จากนัน้นาํท่านสู่ มะนิลาเบย ์ใหท้่านไดช้มและสมัผสับรรยากาศยามเย็นรมิ

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



  

 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้  - รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคารธารน า้ตก  - 
Aera Memorial Museum - Solaire Resort&Casino 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้าน วลิล่า เอสคูเรโด้ ( Villa Escuredo ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง หมูบ่า้นแห่งนี ้
ตัง้อยู่ท่ีเมืองซาน พาโบล ตอนใตข้องกรุงมะนิลา นาํท่านชม ภัตตาคารธารน ้าตก (Waterfalls Restaurant)  ใหท้่านได้
เพลดิเพลนิกบัอาหารทอ้งถิ่นแสนอรอ่ยพรอ้มเสริฟ์ โดยมีฉากหลงัเป็นสายธารนํา้ตกอนัสวยงามท่ีไหลเทลงมาสูพื่น้เบือ้งลา่ง 
ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบันํา้เย็นท่ีไหลผา่นเทา้ รา้นแห่งนีไ้ดจ้ดัโต๊ะสาํหรบัทานอาหารขึน้มาจากไมไ้ผท่ัง้หมด รายลอ้มไปดว้ย
ตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มอนัรม่รื่น ถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณแ์ห่งการผอ่นคลายไมซ่ ํา้ใคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารธารน ้าตก 

บา่ย 

จากนัน้นาํท่านชม Aera Memorial Museum ซึ่งเป็นแหลง่รวบรวมของโบราณ งานศลิปะท่ีไดอ้ิทธิพลมาจากยคุท่ีเคยตกเป็น
อาณานิคมของสเปน จากนัน้นาํท่านชม วธีิการเก็บเก่ียวมะพรา้ว และวถีิชีวติแบบชาวชนบทของฟิลปิปินส ์จากนัน้นาํท่าน
เดนิทางกลบัเขา้สู ่กรุงมะนิลา นาํท่านชม Solaire Resort&Casino ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศคาสิโนสดุหรูระดบั 5 ดาว 
ตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหราเทียบเท่าคาสโินช่ือดงัท่ีลาสเวกสัเลยทีเดียว ใหท้่านไดอ้ิสระเส่ียงโชคกบัตูส้ลอ็ตกวา่ 1,200 ตู ้และ โต๊ะ
พนนัในแบบตา่งๆกวา่ 300 โต๊ะ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
ตาไกไต  – ชมวิวภูเขาไฟตาอัล – สัมผัสประสบการณน่ั์งรถจี๊ฟชมวิว -  
City of Dream - ช้อปป้ิง Greenhills Shopping Center 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูเ่มือง  ตาไกไต  (Tagaytay) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหวา่งการเดนิทางใหท้่าน

เพลดิเพลนิชมทิวทศันช์นบทท่ีสวยงาม เตม็ไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไรส่ปัปะรดปลกูเรียงรายตามทาง จากนัน้นาํท่านสูจ่ดุชมววิ  



  

 

People’s Park in the Sky ใหท้่านไดช้มววิ  ภูเขาไฟตาอัล  (Taal Vocano) เป็นภเูขาไฟท่ีมีขนาดเลก็และตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พเิศษ ...ใหท้่านไดท้ดลองนั่งรถ  Jeepney ขึน้สูจ่ดุชมววิ  *รวมคา่บรกิาร
แลว้* จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงมะนิลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู ่กรุงมะนิลา จากนัน้นาํท่านสู ่City of Dreams Manila สมัผสับรรยากาศคาสโินสดุหรูระดบั  

6 ดาวหรูหราดว้ยงบประมาณการสรา้งกวา่  1,000 ลา้นดอลลา่ห์  ใหท้่านไดอ้ิสระเส่ียงโชคกบัคาสโิน  (ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็ท่ีมี
อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี เขา้ไปภายในคาสโินไมอ่นญุาตทาํการบนัทึกภาพใด  ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ ) หรือ 
เลือกเขา้ชมในสว่นของโซน  Dream Play ใหท้่านไดส้นกุสนานกบัหลากหลายกิจกรรมตา่งๆ  จากเหลา่ตวัการต์นูคา่ย  
DreamWorks อาทิเช่น KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม แบบ 4 ชั่วโมง ผูใ้หญ่ 400 Php.(
ประมาณ300บาท) เดก็ 880Php.(ประมาณ  660 บาท)  จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระ  ชอ้ปปิง้  Greenhills Shopping Center ให้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KIMBERLY MANILA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
สุสานทหารอเมริกัน  – โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ  – Jeepney Factory – ช้อปป้ิง
ห้าง SM MALL – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม  สุสานทหารอเมริกัน  (Manila American Cemetery and Memorial) สสุานทหารอเมรกินั  ท่ีเสียชีวติใน

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บนพืน้ท่ี 615,000 ตรม. ภายในบรเิวณรม่รื่นไปดว้ยพืน้หญา้สีเขียวขจี  ตดักบัไมก้างเขนสีขาวท่ีเป็นหลมุ
ฝังศพทหารท่ีเสียชีวติ 17,201 หลมุ เรียงอย่างเป็นระเบียบสวยงาม รวมทัง้มีรายช่ือทหาร 36,285 นายท่ีเสียชีวติแ ละสญูหาย
ในเหตกุารณค์รัง้นัน้ สลกัอยู่บนแผน่หินเพ่ือเป็นอนสุรณ ์มีท่ีสวดมนตเ์ลก็ๆ  และมีสมดุบนัทึกใหผู้ม้าเยือนสาํหรบัไวอ้าลยั  นาํ
ท่านชม โบสถเ์ซ็นตโ์จเซฟ นาํท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออรแ์กนไมไ้ผท่ี่มีช่ือเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก 
จากนัน้นาํท่านชมโรงงานผลิตรถจี๊ฟ  (Jeepney Factory) รถจี๊ฟเป็นยานพาหนะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศฟิลปิปินส ์
เป็นผลติผลจากเดมิท่ีกองทพัสหรฐัไดท้ิง้รถจี๊ปท่ีใชใ้นสงครามโลกครัง้ท่ีสองเอาไว ้ชาวฟิลปิปินสไ์ดน้าํมาดดัแปลงเพ่ือทาํเป็น
รถโดยสาร เพ่ือเอาไวใ้ชบ้รรทกุผูโ้ดยสารไดม้าก ขึน้ พรอ้มทัง้ตกแตง่ดว้ยศลิปะลวดลายตา่งๆท่ีใหสี้ฉดูฉาดตามแบบชาว
ฟิลปิปินส ์ซึ่งในปัจจบุนั รถจี๊ปน่ียเ์ป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์
อย่างของชาวฟิลปิปินสเ์ลยก็วา่ได ้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสูห่้าง SM MALL เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะท่ีสดุในฟิลปิปินส์  ใหท้่านไดอ้ิสระช็อป

ปิง้เลือกซือ้ของฝากกลบัเมืองไทย อาทิเช่น มะมว่งอบแหง้ ป๊อปคอนหลากหลายรสชาต ิเป็นตน้  
16.00 น. นาํท่านสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.05 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine Airlines)  เท่ียวบนิท่ี 

PR732 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง 
*** คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่01 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 – 00.10+1*** 

    21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 

 

อัตราค่าบริการ : It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส ์มะนิลา ภูเขาตาไกไต 
 5วัน 3 คืน โดยสายการบนิฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
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 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถ่ึง 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบนิ  
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ทา่น/ทริป 
  

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 



  

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  กรณียกเลกิการเดินไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   



  

 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกาํหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
3. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล , อุบติัเหตุ , 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ



  

 

ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ื นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  


