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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – มะนิลา - เมือง ตาไกไต – Taal Volcano– St. Joseph Parish Church   B/L/D 

วนัท่ี 2 
สวนไรซาล – อินทรามูรอส – ป้อมปราการซานติอาโก – โบสถซ์านอะกุสติน – สุสานทหารอเมริกนั -  SM 

Mall of Asia  
B/L/D 

วนัท่ี 3 มะนิลา – Corrigedor Island – อุโมงคม์าลินตา – The Gun Emplacement – อุทยานมิตรภาพ  B/L/D 

วนัท่ี 4 มะนิลา– กรุงเทพฯ         B/-/- 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ   

            B/L/D 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 8 เคารเ์ตอร ์S สายการบินฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์

เคาทเ์ตอรข์องสายการบิน ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

01.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์โดยเที่ยวบินที่ PR 741 AIR BUS A320  

05.45 น. ถึง สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน มะนิลา น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีมะนิลาต่างกว่าประเทศไทย 60 นาที)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางใหท่้าน

เพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง เมืองตาไกไต ตั้งอยู่บนสัน

เขาสูง 2,200 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ใหท่้านไดช้มวิว ภูเขาไฟตาอลั (Taal Volcano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลาง

ทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา  

http://bit.ly/2NMk5YE
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันทุกท่านเดินทางไปยงั St. Joseph Parish Church โบสถ์เซนตโ์จเซฟเป็นสถานท่ียอดฮิตของคนท่ีเดินทางมายังฟิลิปปินส์ 

ภายในโบสถ์มีออรแ์กนท่ีท ามาจากไมไ้ผ่ มีอายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสรา้งข้ึนมาพรอ้มๆ กบัโบสถ์ โดยบาทหลวงชาวสเปน ท า

จากท่อนไมไ้ผ่ประมาณ 800 ท่อ ผูม้ีพรสวรรค์ทั้งทางดา้นดนตรีและสถาปนิกในทุกๆ ปี จะร่วมกับโบสถ์แห่งน้ีจัดเทศกาล

ออรแ์กนไมไ้ผ่นานาชาติขึ้ น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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วนัที่ 2 Rizal Park – intramuros - Fort Santiago – San Agustin Church – Manila American Cemetery – Ayala Triangle 

Gardens - Mall of Asia        B/L/D                  

      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเปนท่ีตั้งของ อนุสาวรีย ์โฮเซ่ 

ไรซาล ( Jose Rizal ) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี ยงัเป็น

จุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรียแ์หง่น้ีจึงมีความส าคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และ

เป็นจุดแรกท่ีใชเ้ป็นหลักกิโลเมตรแรกส าหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพ่ือป้องกนัการรุกราน 

ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมท่ีไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา จากน้ันน าท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติดกบั

แม่น ้าปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานท่ี

ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมยัแหง่การต่อตา้นอาณา

นิคมสเปน ป้อมแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ท่ีบ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานท่ีน่ีอีกดว้ย 

 จากน้ันน าท่านชม โบสถซ์านอะกุสติน (San Agustin Church) สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน

เป็นส่ิงปลูกสรา้งหน่ึงเดียว ภายในอินทรามูรอสท่ีไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ดา้นหน้าท่ี

ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ท่ีแกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนีกท่ีงดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่าง

ยิ่ง ใกล้ๆ กบัโบสถ์ยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบตัิล ้าค่าไวใ้หไ้ดช้ื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีต

ศิลป์รวมถึงงานถว้ยแบบสเปนและเม็กซิกนั  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 Manila American Cemetery and Memorial หรือ สุสานและอนุสรณ์สถานทหารอเมริกันประจ ากรุงมะนิลา สรา้งขึ้ นเพ่ือให ้

วีรบุรุษสงครามของฟิลิปปินส์ท่ีเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี2 นอนหลับอย่างสงบ ซึ่งเป็นสถานท่ีฝังศพท่ีใหญ่มาก และมี

การจดัการท่ีดี มีการดูแลทุ่งหญา้และตน้ไมใ้หญใ้หดู้ร่มรื่น สุสานแหง่น้ีมีพื้ นท่ี 152 เอเคอร ์ถือเป็นสุสานและอนุสรณ์สถานท่ี

ใหญ่ท่ีสุดท่ีตั้งอยู่นอกสหรฐัฯ นอกจากน้ียงัถือว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดหากพิจารณาจากจ านวนของหลุมศพและจ านวนผูสู้ญหายท่ี

มีบันทึกไวท่ี้อนุสรณ์สถาน พ้ืนท่ีแห่งน้ีถือเป็นสุสานทหารอเมริกันแห่งเดียวในเอเชียตะ วันออกเฉียงใต  ้ศิลาฤกษ์จ านวน

ประมาณ 17,000 แผ่นจารึกเพ่ือร าลึกถึงทหารทั้งท่ีทราบชื่อและไม่ทราบชื่อท่ีสูร้บอย่างกลา้หาญเมื่อเจ็ดทศวรรษก่อนหน้าน้ี 

พ้ืนท่ีหลุมศพแบ่งออกเป็น 11 ส่วนในขนาดต่าง ๆ กนัลอ้มรอบเนินสูงใจกลางอนุสรณ์สถาน ลานอนุสรณ์สถานประกอบไป

ดว้ยโบสถ์และลานกวา้งแบบครึ่งวงกลมสองส่วน ภายในพ้ืนท่ีมีจดัแสดงแผนท่ีจุดสูร้บและการเคล่ือนก าลังพลภายในและรอบ 

ๆ ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2 จุดท่ีน่าสะเทือนใจของอนุสรณ์สถานแห่งน้ีน่าจะเป็นรายชื่อของทหารท่ีสูญ

หาย ท่ีจารึกไวบ้นผนังบริเวณลานครึ่งวงกลม รายชื่อเหล่าน้ีไดถู้กจารึกไวเ้พ่ือร าลึกถึงความเสียสละของทหารเป็นจ านวนมาก 

ทหารเหล่าน้ีไดร้่วมกนัปกป้องอิสรภาพและเสรีภาพคือวีรบุรุษผูก้ลา้หาญและผูท่ี้รกัครอบครวัของเขา 
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จากน้ันน าทุกท่าน เยี่ยมชม Ayala Triangle Gardens ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของกรุงมะนิลา

ตั้งอยู่ในเขต Hacienda de San Pedro de Macati อันกวา้งใหญ่ เมื่อสนามบินถูกปลดประจ าการในปี 1948 สถานท่ีแห่งน้ี

ไดร้บัการพฒันาไปเป็นย่านการคา้ หอควบคุมสนามบินถูกดดัแปลกลายเป็นหอสมุดมรดกแหง่ฟิลิปปินส์  

จากนั้นน าทุกท่าน อิสระชอ้ปป้ิง SM Mall of Asia เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย(พ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่) ท่านสามารถ

เลือกซื้ อสินคา้ Brand name หรือเลือกซื้ อของฝากต่างๆ 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่ 3   Corregidor Island – อุโมงคม์าลินตา –อนุสรณส์ถานสงครามโลกครั้งที่ 2 – มะนิลา  B/L/D                 

       

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางไปยงัท่าเทียบเรือเพ่ือเดินทางทางน ้ าเพ่ือไปเยี่ยมชม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 – 1.30 ช.

ม.)  

เกาะคอรเ์รฮิดอร ์(Corregidor Island) เกาะคอรเ์รฮิดอรต์ั้งอยู่ตรงปากอ่าวมะนิลา หา่งจากกรุงมะนิลาประมาณ 48 ก.ม. ท่ี

จริงแลว้เกาะคอรเ์รฮิดอรเ์มื่อรวมกบัเกาะคาบาลโลท่ีอยู่ใกลเ้คียงเป็นปล่องภูเขาไฟเรียกว่า Corregidor Caldera ซึ่งปะทุครั้ง

หลังสุดเมื่อลา้นปีก่อน ถึงแมว้่าเกาะคอรเ์รฮิดอร์หรือ Fort Mills หรือฉายาว่า The Rock จะมีพื้ นท่ียาวเพียง 6.5 ก.ม. กวา้ง 2 

ก.ม. แต่ก็เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาหมู่เกาะปราการป้องกนัอ่าวมะนิลา ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกาะคอรเ์รฮิดอรม์ี

บทบาทส าคญัเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ถูกรุกรานโดยกองทพัญี่ปุ่ นและตอ้งต่อสูเ้พ่ืออิสรภาพ เกาะคอรเ์รฮิดอรถู์กโจมตีอย่าง

หนักในช่วงหลังของสงคราม ซากปรกัหกัพงัท่ีเหลืออยู่บนเกาะเป็นอนุสรณ์ส าหรับกองทพัอเมริกนั ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ท่ีรวม
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รบหรือเสียชีวิตบนเกาะแหง่น้ี เกาะคอรเ์รฮิดอรจึ์งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตรท่ี์ส าคญัแหง่หน่ึงของประเทศ

ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะผูร้กัสันติภาพและอิสรภาพ จุดท่องเท่ียวส าคญับนเกาะไดแ้ก่ Pacifir War Memorial มีหลังคาโดมและ

แท่นบูชาหนิอ่อน  

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าทุกท่านเยี่ยมชมอุโมงคม์าลินตายาว 830 (มีการแสดงโชวแ์สงสีเสียง) อุโมงค์มาลินตาสรา้งในปี ค.ศ. 

1922 และสรา้งเสร็จส้ินในปี 1932 อุโมงคท่ี์ซบัซอ้นน้ีวดัความยาวจากทิศตะวันออกไปตะวันตกได ้836 ฟุต กวา้ง 24 

ฟุต และมีอุโมงคย์่อยแตกออกไปคลา้ยกา้งปลาจ านวน 13 อุโมงค์ทางทิศเหนือและ 11 อุโมงค์ทางทิศใต ้รวมเป็น 24 

อุโมงคย์่อง มีอุโมงคข์นานกบัอุโมงคห์ลักเชื่อมอุโมงคย์่อยทั้งหมด ท าใหข้า้งในไม่มีทางตัน ผนังอุโมงค์ฉาบดว้ยคอนกรีต 

พ้ืนและทางโคง้เหนือศรีษะมีเครื่องระบายอากาศและมีรถไฟฟ้ารางคู่แล่นผ่านอุโมงค์หลัก อุโมงค์มาลินตาเป็นหลุมหลับ

ภยัจากระเบิดส าหรบัโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงระหว่างสงครามดว้ย นอกจากน้ัน ในบ่ายวันท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 

1941 Manuel Quezon และ Sergio Osmena ไดท้ าพิธีปฎิญาณเขา้รบัต าแหน่งและประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

สมัยท่ีสองหน้าปากทางเขา้อุโมงค์มาลินตาดา้นตะวันตกดว้ย และ Filipino Heroes Memorial รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝา

ผนังท่ีแสดงเร่ืองราวการสูร้บต่างๆ ในประวตัิศาสตรฟิ์ลิปปินส์ (มีการแสดงโชวแ์สงสีเสียง)  

 

ชมการจัดวางปืนใหญ่ในสมัยสงครามโลก The Gun emplacement เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปิดฉากขึ้ น ในปี 2484 เกาะ

แหง่น้ีถูกจดัวางปืนใหญ่เพ่ือเตรียมการป้องกนัเต็มรูปแบบ ในท่ีน้ีท่านจะไดพ้บกับปืนใหญ่รูปแบบต่างๆ ในสมัยสงครามโลก 

ประกอบดว้ยปืนและปืนชายฝัง่ทะเล 56 กระบอก ซึ่งเป็นก าลังส าคญัของป้อมปราการของเกาะ Corregidor  

                       

จากน้ันน าท่านชม Filipino-american Friendship garden อุทยานมิตรภาพฟิลิปปินส์ อเมริกนัถูกสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงการเป็น

มิตรภาพและประสบการณ์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวอเมริกนัท่ีต่อสูร้่วมกนัในสงครามแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองใน

http://www.corregidorisland.com/gun0697.jpg
http://www.corregidorisland.com/gun0693.jpg
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ฟิลิปปินส์ รูปป้ันน้ีมีชื่อว่า “ Brothers in Arms " ซึ่งเป็นรูปทหารอเมริกนัท่ีสนับสนุนทหารฟิลิปปินส์ท่ีบาดเจ็บสาหสั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงมะนิลา 

ค า่    รบัประทานอาหารเยน็ Barbaras Restaurant และชมการแสดงโชวพ์ื้ นเมือง  

   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Kimberly Malila Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่ 4   มะนิลา – กรุงเทพ          B/-/-  

                 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน่ เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

14.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ PR 736 AIRBUS 320 

  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจในบริการ  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

25-28 มิ.ย. 62 

10-13 ก.ค. 62 

31ส.ค.-03 ก.ย. 62 

21-24 ก.ย. 62 

24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 

12-15 ต.ค. 62 25,999 บาท 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 

02-05 พ.ย. 62 

23-26 พ.ย. 62 
24,999 บาท 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 

07-10 ธ.ค. 62 25,999 บาท 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 
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 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มะนิลา – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Philippine Airline (PR) 

 ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกั 3 คืน มาตรฐานระดบั 3 ดาว       

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 

คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษ

เท่าน้ัน**)  

 

อตัราน้ีรวม 
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 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (โดยประมาณ 32 USD/คน) 

ไกดท์อ้งถิ่น 3 USD/คน/วนั = 12 USD 

คนขบัรถ 2 USD/คน/วนั = 8 USD 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD/คน/วนั = 12 USD 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

 

 กรณีท าการยกเลิกหลงัจากท าการมดัจ  าทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดด้  าเนินการ

ช าระเงนิค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ  านวนใหก้ับทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ัดจ  าค่าหอ้งพักเป็นจ  านวนเงิน 50 % ของ

ราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจ านวนท่ีไดช้ าระมา 

 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ

ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้

เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ

อตัราน้ีไม่รวม 
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 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้

ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจาก

ประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มีหัวหนา้ทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป) แต่ในกรณีที่มีผู ้

เดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยนืยนัการเดินทางแต่จะไม่มีหวัหนา้ทัวรเ์ดินทางไปกับกรุ๊ปดว้ย โดยจะมี

เจา้หนา้ที่จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าการเดินทางใหท้่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้

ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น โดยจะคืนเงนิค่าทวัรท์ั้งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเล่ือน

พีเรียดการเดินทางออกไปได ้

 

 

 


