รห ัสโปรแกรม : 18148 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เซบู ปั ว๊ ะ ปั ว๊ ะ 4 วัน 2 คืน
สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES
เดินทาง 11-14 เมษายน 2563

อัตราค่าบริการโปรแกรม เซบู 4 วัน 2 คืน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES
กาหนดการเดินทาง
11-14 เมษายน 2563

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ห้องละ 2-3
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
24,900
24,900
23,900
7,500

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
13,900

** ราคาเด็ก INF (อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ) 8,000 บาท
ข้อแนะนาประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์คดั สรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นทาให้ไม่เสียเวลา
 บินโดยสายการบินประจาชาติฟิลิปปิ นส์ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ าหนักกระเป๋า 25 กิโลกรัม
 โปรแกรมนี้ เหมาะกับทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวไฮไลท์ท้งั หมดอาทิ เช่นการว่ายน้ าชมฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด เกาะโบโฮล
ลิงทราเซีย เนิ นช็อคโกแลต โบสถ์ซานโต้นิโน
 มีหวั หน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งทริป
 โปรแกรมทัวร์รวมค่าอุปกรณ์ดาน้ าตื้ นเรียบร้อยแล้ว
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

คา่

โรงแรมที่พกั

1

สนามบินสุวรรณภูมิ







-

2

สนามบินเซบู-ป้ อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ 
นิ โน–วัด TAOIST-ช้อปปิ้ งห้าง SM Mall





BAI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้ นโลบ๊อค- 
ล่องเรื อ –Blood Compact Shire-เนิ นช็ อคโกแลต–Man Made
Forest-เกาะเซบู





BAI HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ออสล๊อบ–โบสถ์สิมาลา-น้ าตก Tumalog Falls-ว่ายน้ าดูฉลามวาฬ- 
สนามบินเซบู-สนามบินสุวรรณภูมิ





11 เม.ย. 63
22.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุป๊ ของสาย
การบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
12 เม.ย. 63
01.30 น.
06.25 น.
เช้า

สนามบิ นเซบู -ป้ อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้นิโน–วัด TAOIST-ช้อปปิ้ งห้า ง
SM Mall
(B/L/D)
นาท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง
เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นาทุกท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนาท่านผ่านชม ป้ อมปราการซานเปโดร ป้ อมที่คอยปกป้ องภัย
อันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม นาท่านชม กางเขนโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีตนาท่านชม โบสถ์ซานโต้ นิโน โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิ ลิปปิ นส์
สร้างขึ้ นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิ คมชาวสเปน

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม วัด TAOIST ซึ่งเป็ นวัดลัทธิเต๋าที่สร้างขึ้ นโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเกาะเซบูช่วงปี พ.ศ 2515 ด้วย
ความสูง 300 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล มีการจัดพิธีกรรมของลัทธิเต๋าดั้งเดิมทุกวันพุธและวันอาทิตย์ โดยการปี น
ขึ้ นเขา 81 ขัน้ ตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลัทธิเต๋า) เพื่อขึ้ นไปจุดธูปและฟั งบทสวดให้พรของพระสงฆ์ โดย
ทางเข้าวิหารจะจาลองเป็ นกาแพงเมืองจีน โดยทุ กท่ านที่ ขึ้นไปจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพของเกาะเซบู หลังจากนั้ น
นาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ งยัง ห้าง SM Mall ให้ท่านได้อิสระซื้ อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้า
ขึ้ นชื่อเมืองเซบู

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซี ย หมู่บา้ นโลบ๊อค-ล่องเรือ– Blood Compact Shireเนินช็อคโกแลต–Man Made Forest-เกาะเซบู
B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง เกาะแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็ นเกาะที่มี
ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ต้งั รกรากมาช้านาน และได้รั บ
อิทธิพลด้านศาสนาเป็ นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิ คม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็ นอันดับ
สองของฟิ ลิปปิ นส์ ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงของพื้ นเมืองโบราณ นาท่านชม ทราเซีย ลิงที่มีขนาด
เล็กที่สุดในโลก มีขนาดลาตัวเพียง 4 – 5 นิ้ ว มีขนสีน้ าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้
ชมความน่ ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด จากนั้นนาเดินทางสู่ หมู่บา้ นโลบ๊อค ชุมชนเล็กๆที่ต้งั อยูส่ องฝั ง่ แม่น้ า นา
ท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนั ร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสี ยงเพลงเบาๆ ที่ขบั ขานโดยนักดนตรu
ท้องถิ่น

13 เม.ย. 63
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ)
นาท่ านชม Blood Compact Shire อนุ สรณ์สถานที่ราลึ กถึ งมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก
ประกอบด้วยรูปปั้ นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสารวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลก
ตะวันออกและ Lord Si Katunaผูน้ าเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทาการหลัง่ โลหิตลงในแก้วไวน์และทาการดื่มเพื่อเป็ นสัตย์
ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสญ
ั ญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนาท่าน
สู่ เนินช็อคโกแลต ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจานวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตร
จากพิ้ นดิน โดยเนิ นเหล่านี้ จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ าตาลอ่อนในช่วงฤดูรอ้ น มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโก
แลต จึงเป็ นที่มาของชื่อเนิ นช็อคโกแลตแห่งนี้ แวะถ่ายรูปที่ Man Made Forest จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือนา
ท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

14 เม.ย. 63
เช้า

 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
ออสล๊อบ–โบสถ์สิมาลา-น้ าตก Tumalog Falls-ว่ายน้ าดูฉลามวาฬ-สนามบินเซบู-สนามบินสุวรรณภูมิ
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านชม โบสถ์สิมาลา เป็ นปราสาทและศาสนสถานอันงดงามที่ต้งั โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญหลายแห่งของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ตัวโบสถ์ประกอบด้วยบันไดที่วนคดเคี้ ยว ระเบียงที่มีช้นั ลดหลัน่ ตกแต่ง
ด้วยช่องโค้ง โบสถ์นี้สร้างขึ้ นในปี 1998 โดยนักพรตคณะแม่พระแห่งความศรัทธาต่อศีลมหาสนิ ท จากนั้ นนา
ท่านเดินทางสู่ น้ าตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชื่นไปกับน้ าตกยิง่ ใหญ่ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยธรรมชาติ
อันสวยงาม

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พบไกด์และรับฟั งกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั ่ง จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ (Oslop) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นาท่านเข้ารับฟั งอภิปรายสั้นๆ เกี่ยวกับการว่ายน้ ากับฉลาม
วาฬ นาท่าน ว่ายน้ าแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนากล้องถ่ายรูปกันน้ าถ่ายรูปได้ แต่
ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุ ญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่
ถ่ายรูปคู่กบั ปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด

18.00 น.
21.10 น.

นาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
นาท่ านเดิ นทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น ฟิ ลิ ปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบิ นที่
PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

23.59 น.

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชาระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน หากเป็ นช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35 วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจา 5,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักเงินมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วัน หักเงิน 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเซบู ขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ท้งั สิ้ น**
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ น
เตียงเสริมแทน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา
สอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน

 น้ าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 25 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ไทยของบริษัทที่เดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ (หากใช้พาสปอร์ตอื่นเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน / ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถที่คอยบริการเรา 1,000 บาทต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

หมายเหตุ :

- รายการ และราคาสาหรับผูร้ ว่ มเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
- บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่าง
การเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางมิได้รบั อนุ ญาต ให้เดินทาง
เข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอก เหนื อจาก
ความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่ เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้ น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัท
จะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.* น้ าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 25 กิโลกรัม*.*.*กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม

