ฟิลิปปินส์ - Cebu Bohol ว่ายน้้าชมฉลามวาฬ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR)
โปรแกรมสุดคุ้ม ชมความงามทางธรรมชาติ และ อารยธรรม แดนตากาล็อก ชื่อดังของโลก
ว่ายน้้าชมฉลามวาฬทีเ่ มืองออสล๊อบ
ชมมหัศจรรย์ธรรมชาติที่นา้ ตกคาวาซัน น้า้ ตกที่สวยงามที่สุดแห่งนึงในฟิลิปปินส์
เที่ยว เกาะโบโฮ ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ**

1
2
3

4

โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนินอย อาเกียโน่ X ✈
บินภายในสู่เกาะเซบู - สนามบินคาติคลัน - เข้าที่พัก
เกาะเซบู - เมืองออสล๊อบ - ว่ายน้้าแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งชมปลา
O
O
ฉลามวาฬ - น้้าตกคาวาซัน - เมืองเซบู
เซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Baclayon Church - ทราเซีย หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - Blood Compact Shire O
O
- เกาะเซบู
เมืองเซบู - ป้อมปราการซานเปโดร - กางเขนโบราณ - บาซิ
ลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - สนามบินเมืองเซบู - บินภายใน
O
O
สู่กรุงมะนิลา - สนามบินนินอย อาเกียโน่ - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
10.00 น.

กรุงเทพฯ - มะนิลา - เซบู
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T เช็คอินกรุ๊ป
ของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวก
13.30 น. นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง มะนิ ล า ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยสายการบิ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แอร์ ไ ลน์
(Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ PR731
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
22.00 น. น้าท่านเดินทางต่อไปยังเกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)
เที่ยวบินที่ PR1869 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินคาติคลัน (Caticlan) เกาะเซบู นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
ทีพ่ ัก  Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่สอง
เซบู - ออสล๊อบ - ว่ายน้้าดูฉลามวาฬ - น้้าตกคาวาซัน
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง
เดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นําท่านว่ายน้ําแบบสน๊อกเกอร์ลิ่ งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนํา
กล้องถ่ายรูปกันน้ําถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาติให้อาหารกับปลาฉลามวาฬ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางต่อไปยังน้ําตกคาวาซัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ห่างจากเมืองเซบู
ประมาณ 130 กิโลเมตร น้ําตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูเขาของรังเกย์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซบู
เป็นน้ําตกที่สวยมาก สีของน้ําเป็นสีฟ้าสดใส ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมทิวทัศน์ของน้ําตกหรือ
สามารถเล่นน้ําตกได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเซบู
ค่้า
 บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ ัก  Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่สาม
เซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย -หมู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต
Blood Compact Shire - เกาะเซบู
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้
ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา
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กลางวัน

ค่้า
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของ
ชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม
ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ
นําท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลําตัวเพียง 4 - 5 นิ้ว มีขนสี
น้ํา ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูค ล้า ยกับ ตัว เกรมลิ น ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่าง
ใกล้ชิด
จากนั้นนําเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ํา นําท่านลงเรือล่อง
ชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรี
ท้องถิ่น
 บริการอาหารกลางวัน บนเรือล่องชมแม่น้า Loboc
จากนั้นนําท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจํานวน
1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดู
ฝน และสีน้ําตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโก
แลตแห่งนี้
จากนั้นนําท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตก
และชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคน
แรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นําเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทําการ
หลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทําการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ
ของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
นําท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
 บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ ัก  Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
ชมเมืองเซบู -ป้อมปราการซานเปรโดร - กางเขนโบราณ - โบสถ์บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - เซบู
มะนิลา - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนําท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อม
ที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม
นําท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต นําท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน
(Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดย
นักล่าอาณานิคมชาวสเปน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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13.00 น.
16.45 น.
18.00 น.
19.20 น.
21.50 น.

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเซบู
นําท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)
เที่ยวบินที่ PR2860 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) จากนั้นนํา
ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine
Airlines) เที่ยวบินที่ PR732 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้อง
ของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการตามหมายก้าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทาง
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ และจะต้องมีจ้านวนผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจ้านวนผูโ้ ดยสารไม่ถึง 10 ท่าน
ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ ส้าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาใน
กรณีที่มีผเู้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
**กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
ราคา
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
(ห้องละ2
จ่ายเพิ่ม
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ท่าน)
12-15 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ)
24,900
23,900
22,900
5,900
26-29 ส.ค. 60
24,900
23,900
22,900
5,900
16-19 ก.ย. 60
24,900
23,900
22,900
5,900
30ก.ย.-3ต.ค. 60
24,900
23,900
22,900
5,900
7-10 ต.ค. 60
25,900
24,900
23,900
5,900
14-17 ต.ค. 60
25,900
24,900
23,900
5,900
21-24 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช)
25,900
24,900
23,900
5,900
28-31 ต.ค. 60
25,900
24,900
23,900
5,900
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ค้าแนะน้า สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ท่านในภายหลังทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ไว้
เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 และท่านต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมือ่ ได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246, 0 2116 6423, 0 2116 6454
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศฟิลปิ ปินส์ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1.บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิน้
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศฟิลิปปินส์ตามที่ระบุในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ
3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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