มหัศจรรย์ ฟิลิปปินส์ - เจาะลึกมะนิลา - ภัตคารน้ําตก 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 ชมเมืองเกํา อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน
 ชม ภัตตาคารธารน้ําตก เอกลักษณ์แหํงการผํอนคลายไมํซ้ําใคร
 ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยูํกลางทะเลสาบตาไกไต
 ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino
 พิเศษ... ช๎อปปิ้ง SM Mall of Asia ช๎อปปิ้งมอลล์ที่ใหญํที่สุดในประเทศ
กําหนดการเดินทาง วันที่ 12-14 ส.ค. 60 (วันหยุด วันแม่แห่งชาติ)
13-15 ต.ค. 60 (วันหยุด วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ ร.9)
21-23 ต.ค. 60 (วันหยุด วันปิยะมหาราช)
9-11 ธ.ค. 60 (วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ)
30ธ.ค.60-1 ม.ค.61 ( วันหยุด วันปีใหม่)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่ํา
กรุงเทพฯ - มะนิลา - สวนไรซาล - อินทรามูรอส - โบสถ์ซานอะ
1
O
✈ O
กุสติน - ป้อมปราการ ซานติอาโก - Jeepney Factory
สุสานทหารอเมริกัน - หมูํบ๎าน วิลลํา เอสคูเรโด๎ - ภัตตาคารธาร
2
O
O
O
น้ําตก - Aera Memorial Museum - มะนิลา
มะนิลา - ตาไกไต - People’s Park in the Sky ชมวิวภูเขาไฟ
3 ตาอัล - City of dream - ช็อปปิ้ง SM Mall - มะนิลา O
O ✈
กรุงเทพฯ

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

โรงแรมที่พัก
St Giles Makati Hotel
St Giles Makati Hotel
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22,900.22,900.22,900.22,900.24,900.-

วันแรก
05.00 น.
07.45 น.
11.55 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ - มะนิลา - สวนไรซาล - อินทรามูรอส - ป้อมปราการ ซานติอาโก – โบสถ์ซานอะกุสติน Jeepney Factory
คณะมาพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอิน
กรุ๏ปของสายการบินไทย โดยมีเจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวก
นําทํานเดินทางสูํ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินไทย (Thai Airway)
เที่ยวบินที่ TG620
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลาท๎องถิ่น)
นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรแล๎ว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญํตั้งอยูํใจกลางกรุง
มะนิลาเปนที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู๎นําในการปลดแอกฟิลิปปินส์
จากสเปนในชํวงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศ
อิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แหํงนี้จึงมีความสําคัญตํอชาวฟิลิปปินส์
และเป็นจุดแรกที่ใช๎เป็นหลักกิโลเมตรแรกสําหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน
จากนั้นนําทํานชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุํมชาว
สเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรป
ตอนกลาง มีกําแพงล๎อมรอบ คํายป้อมยามอยํางมิดชิด ถือวําเป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมที่
ไมํควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา
นําทํานชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร๎างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไมํถูกระเบิดใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด๎านหน๎าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตู
ใหญํที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามนําเจริญศรัทธาเป็นอยํางยิ่ง
ใกล๎ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ําคําไว๎ให๎ได๎ชื่นชมมากมาย ไมํวําจะเป็น
งานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ๎วยแบบสเปนและเม็กซิกัน
จากนั้นนําทํานชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร๎างมาติดกับแมํน้ําปาสิก ซึ่ง
ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการรับมือขําศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็น
อนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซํ ไรซาล) ผู๎ถูกจองจําที่นี่จนสิ้นชีวิตในปี
ค.ศ.1896 ในยุคสมัยแหํงการตํอต๎านอาณานิคมสเปน ป้อมแหํงนี้ยังเป็นสถานที่ถํายรูปงาน
แตํงงาน ที่บําวสาวจะนิยมมาถํายรูปแตํงงานที่นี่อีกด๎วย

จากนั้นนําทํานชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
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ค่ํา
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

วันที่สาม

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได๎ทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช๎ในสงครามโลก
ครั้งที่สองเอาไว๎ ชาวฟิลิปปินส์ได๎นํามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไว๎ใช๎บรรทุก
ผู๎โดยสารได๎มากขึ้น พร๎อมทั้งตกแตํงด๎วยศิลปะลวดลายตํางๆที่ให๎สีฉูดฉาดตามแบบชาว
ฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบัน รถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช๎เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได๎รับความนิยม
มากที่สุดถือได๎วําเป็นสัญลักษณ์อยํางของชาวฟิลิปปินส์เลยก็วําได๎
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  St Giles Makati Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา
สุสานทหารอเมริกัน - หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ - ภัตตาคารธารน้ําตก - Aera Memorial Museum มะนิลา
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานชม สุสานทหารอเมริกัน (Manila American Cemetery and Memorial)
สุสานทหารอเมริกัน ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 บนพื้นที่ 615,000 ตรม. ภายในบริเวณ
รํมรื่นไปด๎วยพื้นหญ๎าสีเขียวขจี ตัดกับไม๎กางเขนสีขาวที่เป็นหลุมฝังศพทหารที่เสียชีวิต 17,201
หลุม เรียงอยํางเป็นระเบียบสวยงาม รวมทั้งมีรายชื่อทหาร 36,285 นายที่เสียชีวิตและสูญหาย
ในเหตุการณ์ครั้งนั้น สลักอยูํบนแผํนหินเพื่อเป็นอนุสรณ์ มีที่สวดมนต์เล็กๆ และมีสมุดบันทึก
ให๎ผู๎มาเยือนสําหรับไว๎อาลัย
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ ( Villa Escuredo ) ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง หมูํบ๎านแหํงนี้ตั้งอยูํที่เมืองซาน พาโบล ตอนใต๎ของกรุงมะนิลา นําทํานชม
ภัตตาคารธารน้ําตก (Waterfalls Restaurant) ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับอาหารท๎องถิ่นแสน
อรํอยพร๎อมเสิร์ฟ โดยมีฉากหลังเป็นสายธารน้ําตกอันสวยงามที่ไหลเทลงมาสูํพื้นเบื้องลําง ให๎
ทํานได๎ผํอนคลายกับน้ําเย็นที่ไหลผํานเท๎า ร๎านแหํงนี้ได๎จัดโต๏ะสําหรับทานอาหารขึ้นมาจากไม๎
ไผํทั้งหมด รายล๎อมไปด๎วยต๎นไม๎อันเขียวชอุํมอันรํมรื่น ถือได๎วําเป็นเอกลักษณ์แหํงการผํอน
คลายไมํซ้ําใคร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชม Aera Memorial Museum แหลํงรวบรวมของโบราณ งานศิลปะที่ได๎
อิทธิพลมาจากยุคที่เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน จากนั้นนําทํานชม วิธีการเก็บเกี่ยว
มะพร๎าว และวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของฟิลิปปินส์ จากนั้นนําทํานเดินทางกลับเข๎าสูํ กรุง
มะนิลา จากนั้นนําทํานเดินทางกลับเมืองมะนิลา
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  St Giles Makati Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา
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เช้า

กลางวัน

19.20 น.
21.50 น.

ช้อปปิ้ง SM Mall - มะนิลา - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําทํานสูํจุดชมวิว People’s Park in the Sky ให๎ทํานได๎ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal
Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูํกลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ
360 องศา พิเศษ...ให๎ทํานได๎ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึ้นสูํจุดชมวิว *รวมคําบริการแล๎ว
จากนั้นนําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงมะนิลา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานสูํ City of Dreams Manila สัมผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ 6 ดาว
หรูหราด๎วยงบประมาณการสร๎างกวํา 1,000 ล๎านดอลลําห์ ให๎ทํานได๎อิสระเสี่ยงโชคกับคาสิโน
(ไมํอนุญาตให๎เด็กที่มีอายุต่ํากวํา 18 ปี เข๎าไปภายในคาสิโนไมํอนุญาตทําการบันทึกภาพใด ๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตํงกายสุภาพ) หรือ เลือกเข๎าชมในสํวนของโซน Dream Play
ให๎ทาํ นได๎สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมตํางๆ จากเหลําตัวการ์ตูนคําย DreamWorks
อาทิเชํน KangFu Panda, Shrek, Madagascar *ราคาไมํรวมคําบัตรเข๎าชม แบบ 4 ชั่วโมง
ผู๎ใหญํ 400 Php.(ประมาณ300บาท) เด็ก 880Php.(ประมาณ 660 บาท)
จากนั้นอิสระช๎อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห๎างสรรพสินค๎าที่ใหญํที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กวํา
200 ไรํ) ทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎า Brand name หรือเลือกซื้อของฝากตํางๆ อิสระอาหาร
ค่ําตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย (Thai Airway) เที่ยวบิน
ที่ TG625 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง มีบริหารอาหารวํางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้อง
ของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้า
ทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้
เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคา ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก (มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 12-14 ส.ค. 60

22,900

21,900

20,900

3,900

วันที่ 13-15 ต.ค. 60

22,900

21,900

20,900

3,900

วันที่ 21-23 ต.ค. 60

22,900

21,900

20,900

3,900

วันที่ 9-11 ธ.ค. 60

22,900

21,900

20,900

3,900

วันที่ 30ธ.ค.60-1ม.ค.61

24,900

23,900

22,900

4,900

อัตราค่าบริการนี้รวม :
 คําบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) เส๎นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว๎
เรียบร๎อยแล๎ว
**คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และทํานต๎องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
 คําที่พัก 2 คืน ห๎องละ 2 ทําน
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 คําอาหารตามรายการที่ระบุ
 หัวหน๎าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําทําหนังสือเดินทางไทย
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
 คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม Vat 7% และ คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 9 USD ตํอทํานตํอทริป
การสํารองที่นั่ง
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎ว
เทํานั้น พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํ
สามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ)หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา
หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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3. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 8-14 วันทําการ เก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วันทําการ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ
คําธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาท และคําใช๎จํายอื่นๆ
7. ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผําน
ตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flight จะไมํ
มีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย, ความลําช๎า
หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืนคําบริการที่
ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกลําว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํ
คืนเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น
Emergency call only : 0853642449
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9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
13. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไข
และ ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศฟิลิปปินส์ตามที่ระบุในรายการ
ทํองเที่ยวเทํานั้น โรงแรมโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ทําน ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทําให๎ทําน
ไมํได๎ห๎องพักติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการ
15. กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหาย สูญหาย ลําช๎า หรือ
อุบัติเหตุตํางๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS060517/CR070917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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