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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

3 ดาว หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1  กรุงเทพฯ     - 

2  เซบู – เกาะโบโฮล – ผา่นชม Balayon Church – ลิงป๊ิกม่ีทาร์เซียร์ - 

หมู่บา้นโบลอค – เนินชอคโกแลต –Blood Compact Shire - เกาะเซบู 
   

SUMMIT CIRCLE CEBU 
HOTEL 

3 

Free Day (อิสระเตม็วนั) 

Option 1 : วา่ยน ้ าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวนั 

Option 2 : วา่ยน ้ าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวนั 

   
SUMMIT CIRCLE CEBU 

HOTEL 

4 
 กางเขนโบราณ - บาซิลิตา้ มินอ เดล ซานโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเป

โดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู - ชอ้ปป้ิง

หา้ง SM Mall-กรุงเทพฯ 

   - 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 
ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
 

WONDERFUL PHILIPPINE 

ฟิลปิปินส์ Have fun โบโฮล  เกาะเซบู 
4 วนั  2 คนื 
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วนัที่หนึ่ง กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ S เช็คอินกรุ๊ป
ของ สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ให้การตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

วนัที่สอง เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงป๊ิกมี่ทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต –Blood 
Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. น าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4.15 ชัว่โมง 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งน้ีถือไดว้า่เป็น

เกาะท่ีมีความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ี
น่าสนใจ น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ตอนกลางของเกาะ ผา่นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน 
และไดรั้บอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในช่วงล่าอาณา
นิคม ผา่นชม Baclayon Church โบสถท่ี์มีอายเุก่าแก่เป็น
อนัดบัสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์
จดัแสดงของพ้ืนเมืองโบราณ  
น าท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก 
มีขนาดล าตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน ้าตาลแดง ดวงตากลม
โต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลิน ใหท่้านไดช้มความน่ารักและ
ถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด  จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค 
(Boloc) ชุมชนเลก็ๆท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้า น าท่านลงเรือล่อง 

กลางวนั  ชมธรรมชาตอิันร่มร่ืน พร้อมบริการอาหารกลางวนั เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น 
จากนั้นน าท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท่้าน
ไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู แต่ละลกูมี
ความสูงประมาณ 30 เมตรจากพ้ินดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมี
สีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน ้าตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน 
มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลตจึงเป็นท่ีมาของช่ือเนินชอค
โกแลตแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม Blood Compact Shire 
อนุสรณ์สถานท่ีร าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและ
ชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpi นกัส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้ าการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์และท า
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การด่ืมเพ่ือเป็นสตัยป์ฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผา่พนัธ์ุ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

 น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 เดนิทางเข้าสู่ที่พกั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมอืงเซบู 
 

วนัที่สาม Enjoy your Free day อสิระเตม็วนั 
Option 1 : ว่ายน า้ชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน 

                             Option 2 : ว่ายน ้าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัจากน้ันให้ท่านเลอืกอสิระโปรแกรมตามอธัยาศัย 

Option 1 : วา่ยน ้าชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวนั (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 128 USD) 
Option 2 : วา่ยน ้าชมปลาซาดีน+อาหารกลางวนั (ราคาไม่รวมในโปรแกรม ประมาณท่านละ 130 USD) 
**หมายเหตุ : โปรดระบุ Option ที่ท่านต้องการ ณ วันที่ท่านท าการจอง เน่ืองจากทางบริษัทต้องท าการจอง
โปรแกรมล่วงหน้า**  
*หมายเหต ุไม่อนุญาตให้ เดก็ท่ีมีอายตุ  า่กว่า  15 ปีลงว่ายน า้ เพ่ือความปลอดภัยของเดก็* 
อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
เดนิทางเข้าสู่ที่พกั SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมอืงเซบู 

 

วนัที่ส่ี กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – 
อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปป้ิงห้าง SM Mall-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นน าท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมท่ีคอยปกป้อง

ภยัอนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซ่ึงมีอายุกว่า 485 
ปี เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีต 
น าท่านชม โบสถ์บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของ
ฟิลิปปินส์ สร้างข้ึนเม่ือปี 1565 โดยนกัล่าอาณานิคมชาวสเปน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม บ้านโบราณ Yap-San Diego ใหท่้านไดช้มสถาปัตยกรรมและเคร่ืองตกแต่งภายในตามแบบ

ฉบบัชาวจีน พร้อมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภณัฑภ์ายในบา้นพกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง 
บา้นโบราณยปั ซานดิเอโกน้ีเป็นบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาชมไดเ้พียงท่ีเดียวใน Cebu บา้นหลงัน้ีสร้างข้ึนใน
สมยัท่ีฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนในช่วงทศวรรษท่ี 1600 และต่อมาไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นอดีตของผูต้ ั้งรกรากชาวจีนในเมืองน้ี วา่กนัวา่บา้นหลงัน้ีเป็นบา้นทรงจีนหลงัแรกๆ ท่ีมีการสร้าง
นอกประเทศจีน คน้พบการผสมผสานวฒันธรรมจีนและสเปนท่ีมีความแปลกแต่กล็งตวั และไดแ้ทรกซึมเขา้มา
ในประเทศฟิลิปปินส์กวา่ศตวรรษท่ีผา่นมา 

  จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์สะทอ้นถึงเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยคุของอาณานิคมท่ีสเปนปกครอง  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั  
ห้าง SM Mall ใหท่้านไดอิ้สระซ้ือของฝากกลบับา้น อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ สินคา้ข้ึนช่ือเมืองเซบู  

 อสิระอาหารเยน็ได้ตามอธัยาศัย 

 
19.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบินเซบู เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  

เท่ียวบินท่ี PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง  
23.59 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว 
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 8-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

27-30 ก.ค.62 17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

10-13 ส.ค.62 17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

24-27 ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

14-17 ก.ย.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

28 ก.ย.- 01 ต.ค.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

12-15 ต.ค.62 17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

19-22 ต.ค.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

02-05 พ.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

16-19 พ.ย.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

07-10 ธ.ค.62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน 

อตัราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอ้มลู
ความถกูตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
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3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
   4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
   4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
   4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็คา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 กระเป๋าเดินทาง 
 กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนกั

ตามสายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1000 บาท /ท่าน/ทริป 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
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เงือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกมัพูชา ไม่มีการคืน

เงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจบ็ป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ล่าชา้ เหตุสุดวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน
ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 


