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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิภูเก็ต – วดัฉลอง – จดุชมววิกงัหนัลม – แหลมพรหมเทพ 

06.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

08.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ302 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัภูเก็ต โดยรถตู ้VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮติ ส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการมาสมัผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใตท้ีม่คีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ทีเ่ทีย่ว ชายหาดรมิทะเล 

 น าทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือ “วดัไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต ถา้ใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมัสการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคลแต่ตัวเอง อกีทัง้ทีวั่ดฉลองแห่งนี้ยังเป็นทีตั่ง้ของ พระมหาธาตุ

เจดยีพ์ระจอมไทยบารมปีระกาศ เป็นทีป่ระดษิฐสถานของพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรลีังกา วัด

ฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอกีแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะตอ้งมาวัดแห่งนี้  เรื่องราวความศักดิส์ทิธิ ์

กติตศัิพทใ์นการรักษาโรค บญุญาบารม ีและเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยัง จดุชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จุดชมววิทีไ่ดร้ับความนยิมอกีหนึง่แหง่ ตัง้อยูร่ะหวา่งหาดในหาน

และแหลมพรหมเทพ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จุดไฮไลทส์ าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใคร

ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีักษณะเป็นแหลมโคง้
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ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ข ึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ที่พัดพลิว้ดา้นขวาเป็น

หาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พงังา – ท่าเรอืทบัละมุ – อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิลินั – เกาะ 5 – เกาะ 6 – เกาะเมยีง (เกาะ 4) – หาดเจา้

หญงิ – เกาะบาง ู(เกาะ 9) – เกาะสมิลินั (เกาะ 8) – จดุชมววิหนิเรอืใบ – ทา่เรอืทบัละม ุ– ภูเก็ต   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละม ุเพือ่เช็คอนิรับประทานอาหารวา่ง ทีท่างทา่เรอืเตรยีมรับรอง 

08.30 น. เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลินั โดยเรอืสปีดโบท้ เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแหง่ทอ้งทะเลอันดามัน 

 เดนิทางถงึจุดด าน ้า จดุที ่1 เกาะ 5 เกาะ 6 อสิระด าน ้าชมปะการัง และปลาสวยงามหลากหลายชนดิ 

 หลังจากนัน้ น าทา่นพักผอ่นบนชายหาดขาวบรสิทุธิท์ี ่เกาะเมยีง (เกาะ 4) และอสิระถา่ยภาพชมธรรมชาตทิี ่หาดเจา้

หญงิหรอืหาดเล็ก  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (4) 

 น าทา่นออกเดนิทางด าน ้า ณ เกาะบาง ู(เกาะ 9) เป็นจุดไฮไลทอ์กีจุด ของนักด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกาะสมิลินั (เกาะ 8) เกาะทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของสมิลัิน ทีรู่จั้กในชือ่ โดนลัดคัเบย ์อสิระ

ใหท้า่นไดข้ึน้จุดชมววิ หนิเรอืใบ พักผอ่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย  

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางจาก อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลินั พรอ้มความประทับใจ 

16.50 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละม ุรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่หลากหลายเมนู  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (5) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม รา้นของฝากพรทพิย ์– ตกึชโินโปรตุกสี เมอืงเกา่ภูเก็ต – วดัพระผดุ – มาดบูวั – สนามบนิภูเก็ต – สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถอืวา่เป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดภเูก็ต อาทเิชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ

ขนมเตา้สอ้ มะมว่งหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มแูผน่ หมหูยอง เป็นตน้  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต อกีหนึง่กจิกรรมหา้มพลาดเมือ่ไปเทีย่วภเูก็ตก็คอืการ

เดนิเทีย่วชมสถาปัตยกรรมเกา่แก่สไตลช์โินโปรตุกสีในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตน่ันเอง ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมัยที่

ชาวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและ

ตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตัง้ตระหง่าน

สวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 

 น าท่านสู ่วดัพระทอง หรอื วัดพระผุด เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงวัดหนึง่ในจังหวัดภเูก็ต ทีม่าของชือ่ “วดัพระผุด” มา

จากทีวั่ดแห่งนี้มพีระพุทธรูปทีโ่ผล่จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ.2328 พระเจา้ปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตเีมอืง
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ถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อน ากลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนตอ้งลม้เลกิ ต่อมา

ชาวบา้นไดน้ าทองหุม้พระพุทธรูปทีผ่ดุจากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ดังปรากฏอยูจ่นถงึปัจจุบัน 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านสัมผัสการววิสระบัวแสนสวยและมาทานบัววคิตอเรยีที่แรกและที่เดยีวในภูเก็ต Ma Doo Bua 

Café ทีเ่หมาะแกก่ารหนีความวุ่นวายใหเ้ราไดม้ารืน่รมยไ์ปกับบรรยากาศของสระบัว และลิม้รสชาตขิองเมอืงภูเก็ตผ่าน

อาหารและเครือ่งดืม่สไตลพ์ืน้เมืองฟิวชั่ว น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และเบเกอรี่

ไดต้ามอัธยาศัย 

 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

18.30 น. น าทา่นสู ่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ309 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี  

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

****************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 13,999 3,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 13,999 3,000 

13 – 15 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 13,999 3,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

21 – 23 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,999 3,000 

05 – 07 มกราคม 2565 12,999 3,000 

07 – 09 มกราคม 2565 13,999 3,000 

10 – 12 มกราคม 2565 12,999 3,000 

11 – 13 มกราคม 2565 12,999 3,000 

14 – 16 มกราคม 2565 13,999 3,000 

18 – 20 มกราคม 2565 12,999 3,000 

19 – 21 มกราคม 2565 12,999 3,000 

21 – 23 มกราคม 2565 13,999 3,000 

24 – 26 มกราคม 2565 12,999 3,000 

25 – 27 มกราคม 2565 12,999 3,000 

28 – 30 มกราคม 2565 13,999 3,000 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2565 13,999 3,000 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 13,999 3,000 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2565 13,999 3,000 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 



 

โปรแกรมทัวรภ์ูเก็ต พังงา ด าน ้าหมู่เกาะสิมิลัน (VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH2821144 

 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 13,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่01 พฤศจกิายน 2564 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาต๋ัว ณ วันที ่01 

พฤศจกิายน 2564) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

  คา่น ้าหนักเก็บสมัภาระใตเ้ครือ่ง (กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ กรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 72 ชม) 

 

 

 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 

โปรแกรมทัวรภ์ูเก็ต พังงา ด าน ้าหมู่เกาะสิมิลัน (VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH2821144 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาท หรอื 4,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วนัท าการ พรอ้มส าเนา

บตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร

เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 


