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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิภูเก็ต – วดัฉลอง – วดัพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี ี– จุดชมววิกงัหนัลม – แหลม

พรหมเทพ 

05.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์NOK AIR เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.30 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ NOK AIR เที่ยวบนิที่ DD520 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ช่ัวโมง 20 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

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

ตอ้งการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใตท้ีม่คีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ทีเ่ทีย่ว ชายหาดรมิทะเล 

 น าทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือ “วดัไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต ถา้ใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคลแต่ตัวเอง อีกทัง้ที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของ พระมหาธาตุ

เจดียพ์ระจอมไทยบารมปีระกาศ เป็นที่ประดษิฐสถานของพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรีลังกา วัด

ฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะตอ้งมาวัดแห่งนี้  เรื่องราวความศักดิส์ทิธิ์ 

กติตศิัพทใ์นการรักษาโรค บุญญาบารม ีและเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก 

 

 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ หมูฮอ้ง (1) 
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บา่ย น าท่านเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชัิย ศลิปแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้

ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สุรยิกันต” 

จากพม่า ประดษิฐาน ณ พุทธอทุยานยอดเขา

นาคเกดิ ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปรณิายก ว่า “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาค

คีรี” พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ า

เมอืงภูเก็ต 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จุดชมววิทีไ่ดรั้บความนยิมอกีหนึง่แห่ง ตัง้อยู่ระหว่างหาดในหาน

และแหลมพรหมเทพ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จุดไฮไลทส์ าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใคร

ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีักษณะเป็นแหลมโคง้

ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ข ึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ที่พัดพลิว้ดา้นขวาเป็น

หาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (2) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ชมววิทะเลกะตะ สวนใจเขยีว – ท่าเรอือ่าวฉลอง – น ัง่เรอืคาตามารนั – เกาะเฮ – ชมพระอาทติยต์กแหลม

พรหมเทพ – ทา่เรอือา่วฉลอง    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนใจเขยีว เป็นทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของกะตะ ทีเ่ป็นทัง้ทีพั่ก สวนผัก รา้นอาหาร และจุดชมววิของ

หาดกะตะ ใหท้่านไดด้ืม่ด ่าบรรยากาศและชมววิหาดกะตะตามอัธยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

 เดนิทางสู ่ทา่เรอือา่วฉลอง เพือ่เตรยีมตัวล่องเรอืคาตามารัน  

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคามาตารัน (แบบร่วมกับคณะอื่น) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมด าน ้าตืน้ 

ชมปลาและปะการังใตท้อ้งทะเล หลังจากนัน้ขึน้เกาะเฮ ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด อาท ินอนอาบแดด 

ว่ายน ้า ถ่ายภาพ หรอื กจิกรรมทางน ้า ด าน ้าลกึ, Sea walker, Parasailing, Banana Boat (กจิกรรมดังกล่าวมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิไม่ไดร้วมกับค่าทัวร)์  

 เดนิทางออกจากเกาะเฮ มุ่งหนา้สู่ แหลมพรหมเทพเพือ่ชมพระอาทติยต์ก สนุกกับกจิกรรมตกปลา หรือ ถ่ายภาพ

ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศสุดโรแมนตกิบนเรือคาตามารันในยามพลบค ่า พรอ้มสูดอากาศบริสุทธิ์

กลางทอ้งทะเล 

19.00 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอือา่วฉลอง พรอ้มความประทับใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ บนเรอืยอรช์คามารนั (5) 
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 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ตกึชโินโปรตุกสี เมอืงเกา่ภูเก็ต – รา้นของฝากพรทพิย ์– วดัพระผุด – มาดูบวั – สนามบนิภูเก็ต – สนามบนิ

ดอนเมอืง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   

 น าท่านเดนิทางสู่ ชโินโปรตุกสี ย่านเมอืงเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกจิกรรมหา้มพลาดเมื่อไปเทีย่วภูเก็ตก็คือการเดนิเทีย่ว

ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตลช์โินโปรตุกสีในย่านเมอืงเก่าของภูเก็ตน่ันเอง ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมัยทีช่าวจีนและ

ชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออก

อย่างลงตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง 

โดยย่านเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื หลังจากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถอืว่าเป็นรา้น

ขายของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัดภูเก็ต อาทเิชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบขนมเตา้สอ้ มะม่วงหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มูแผ่น หมู

หยอง เป็นตน้ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ อาหารทะเล (7) 

 

 น าท่านสู ่วดัพระทอง หรอื วัดพระผุด เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงวัดหนึง่ในจังหวัดภูเก็ต ทีม่าของชือ่ “วดัพระผุด” มา

จากที่วัดแห่งนี้มพีระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดนิเพียงครึง่องค ์ในปี พ.ศ.2328 พระเจา้ปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตเีมอืง

ถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อน ากลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนตอ้งลม้เลกิ ต่อมา

ชาวบา้นไดน้ าทองหุม้พระพุทธรูปทีผุ่ดจากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ดังปรากฏอยู่จนถงึปัจจุบัน 

 หลังจากนั้นน าทุกท่านสัมผัสการววิสระบัวแสนสวยและมาทานบัววคิตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua 

Café ทีเ่หมาะแกก่ารหนีความวุ่นวายใหเ้ราไดม้ารืน่รมยไ์ปกับบรรยากาศของสระบัว และลิม้รสชาตขิองเมอืงภูเก็ตผ่าน

อาหารและเครื่องดืม่สไตลพ์ื้นเมอืงฟิวช่ัว น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซือ้เครื่องดืม่และเบเกอรี่

ไดต้ามอัธยาศัย 
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 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิภูเก็ต เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ   

19.25 น. น าท่านสู่ สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เที่ยวบนิที ่DD019 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ช่ัวโมง 20 นาท)ี  

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

****************************** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

18 – 20 มนีาคม 2565 11,999 4,000 

19 – 21 มนีาคม 2565 11,999 4,000 

23 – 25 มนีาคม 2565 11,999 4,000 

25 – 27 มนีาคม 2565 11,999 4,000 

26 – 28 มนีาคม 2565 11,999 4,000 

29 – 31 มนีาคม 2565 10,999 4,000 
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 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

30 มนีาคม – 01 เมษายน 2565 10,999 4,000 

01 – 03 เมษายน 2565 11,999 3,000 

02 – 04 เมษายน 2565 11,999 3,000 

08 – 10 เมษายน 2565 14,999 3,000 

09 – 11 เมษายน 2565 14,999 3,000 

13 – 15 เมษายน 2565 17,999 4,000 

14 – 16 เมษายน 2565 17,999 4,000 

15 – 17 เมษายน 2565 17,999 4,000 

19 – 21 เมษายน 2565 9,999 3,000 

20 – 22 เมษายน 2565 9,999 3,000 

21 – 23 เมษายน 2565 9,999 3,000 

26 – 28 เมษายน 2565 9,999 3,000 

27 – 29 เมษายน 2565 9,999 3,000 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2565 14,999 3,000 

30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2565 14,999 3,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2565 11,999 3,000 

10 – 12 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 

11 – 13 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2565 14,999 3,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2565 14,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่19 มกราคม 2565 

 

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

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

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

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที ่01 

พฤศจกิายน 2564) 
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 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 ค่ารถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตยีงเสรมิเท่านัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน   

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 4,000 บาทต่อท่าน / 5,000 บาทต่อท่าน / 8,000 

บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 


