
TM : ตาก-แมส่อด-เมยีวด ี3วนั2คนื (รถ)                                                                                                                                    หนา้ 1 จาก 5                                                                                                           

 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 17968 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

Tour Code : TMTAK-BS001 
 

เยอืนแม่สอด ขา้มเเดนไหวส้าพระธาตเุมืองเมียวดี 
ตาก-แมส่อด-เมียวดี 3วนั 2คืน 

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน-พระบรมธาตเุจดียบ์า้นตาก 
อาบน ้าแร ่แช่น ้าอ ุ่น..ออนเซ็น ถงัไมโ้อค๊ท่ีออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งค าราม 

วดัไทยวฒันาราม-เมืองเมียวดี ไหวพ้ระสองแผน่ดิน-ตลาดรมิเมย 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

พัก โรงแรม จังหวดัตาก 1 คนื,แมส่อด 1 คนื 

เดนิทางทกุวันศกุร ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 
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วนัทีเ่ดนิทาง  
08-10,14-16,21-23 กมุภาพันธ,์28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,200.- 
06-08,13-15,20-22,27-29  มนีาคม 2563 6,200.- 
03-05 เมษายน 2563 6,200.- 
10-12,12-14,13-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 6,900.- 
17-19,24-26 เมษายน 2563 6,200.- 
01-03  พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 6,900.- 
08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 
วนัแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจา้ตากฯ-วัดพระธาตุบา้นตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุง
รัตนโกสนิทร ์200 ปี 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดตาก โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารว่าง(1) ขนม
ปัง+น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ 

กลางวัน เดนิทางถงึ จังหวัดตาก “ธรรมชาตน่ิายล ภมูพิลเขือ่นใหญ ่พระเจา้ตากเกรยีงไกร เมอืงไมแ้ละป่างาม” 
บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร      

13.00 น. น าทา่นเขา้สกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ตัง้อยูท่ีถ่นนจรดวถิถีอ่ง เดมิอยูบ่นดอยวัดเขาแกว้ 
ตอ่มาชาวเมอืงเห็นวา่ไมส่มพระเกยีรต ิจงึพรอ้มใจกนัสรา้งศาลขึน้ใหม ่และหลอ่พระบรมรปูสมเด็จพระเจา้
ตากสนิในพระอริยิาบถประทับอยูบ่นราชอาสน ์ศาลแหง่นีถ้อืวา่เป็นสถานทีท่ีช่าวตากใหค้วามเคารพนับถอื
และสกัการะ ทกุๆปีในชว่งใกลส้ ิน้ปีจะมงีานฉลองถอืเป็นประเพณีทีช่าวตากรว่มกนัจัดขึน้ 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระธาตุบา้นตาก น าท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดยีบ์า้นตาก (พระเจดยีช์เวดากอง

จ าลอง) ถอืวา่เป็นพระธาตสุ าหรับผูท้ีเ่กดิราศมีะเมยี ใหท้า่นกราบขอพร “หลวงพอ่ทันใจ” ทีม่คีวามเชือ่ใน

ความศักดิส์ทิธิข์ององคห์ลวงพอ่ วา่ขอสิง่ใดลว้นแตไ่ดด้ังสมใจปรารถนาทกุประการ 

15.30 น. น าทา่นชม วัดชยัชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชยัชนะ ตามค าบอกเล่าเมือ่นานมาแลว้ การกระท าศกึ ณ บา้น
ระแหง ของกษัตรยิแ์หง่กรงุสโุขทัยพอ่ขนุรามค าแหง ทีม่ชียัชนะขนุสามชน แหง่เมอืงฉอด เชือ่กนัวา่มกีาร
สรา้ง “หลวงพอ่โต-บนัดาลชยัใหส้มปราถนา” ใหท้า่นไดข้อพร ท าการงานใหส้ าเร็จลลุว่ง 

16.30 น. น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึที ่สะพานสมโภชนก์รงุรัตนโกสนิทร ์200 ปี สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2525 เพือ่เชือ่ม
สองฝ่ังแมน่ ้าปิง ปัจจุบันใชเ้ป็นทางเดนิชมววิทวิทัศน์ของแม่น ้าปิง แทนรถจักรยานยนต ์ใหท้่านไดเ้ดนิ
เทีย่วเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

17.30 น. เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 
18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นยามค า่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
วัดโพธคิณุ-วัดไทยสามคัค-ีออนเซน็อโรคยาศาล-กาษาคัพ-วดัไทยวัฒนาราม 
07.00 น. ตืน่รับอรณุยามเชา้ทีส่ดใส บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. เดนิทางถงึ อ.แมส่อด น าท่านเขา้สู ่วัดโพธคิุณ “วัดหว้ยเตย” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาส ีชมพระอโุบสถ 3 ชัน้

คลา้ยเรอืส าเภาใหญท่อ่งไปในคลืน่แหง่ขนุเขา ภายในตกแตง่อยา่งงดงาม ประดษิฐานพระประทานขนาด
ใหญ ่ใหท้า่นไดก้ราบขอพร เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

11.00 น. น าทา่นสู ่วัดไทยสามคัค ีเป็นวัดทีเ่กา่แก ่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นไทยสามคัคซี ึง่เป็นหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วน ารอ่ง เป็น
วัดที่มคีวามงดงามในดา้นประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบลา้นนา ตลอดจนถงึวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี ธรรมชาตป่ิาไมท้ีอ่ดุมสมบรูณ์ วถิชีวีติชาวบา้นชนบทและความความมไีมตรจีติที่
ดีของชาวบา้นที่นี่ท าใหทุ้กวันนี้  วัดไทยสามัคคีเป็นที่รูจ้ักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึง
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท าบญุและท่องเทีย่วทีว่ัดไทยสามัคคกีันอยา่งไม่ขาดสาย  น าท่านขอพร 
พระเจา้ทันใจ เป็นพระพทุธรศูักดิส์ทิธิซ์ ึง่ทีเ่รยีกพระเจา้ทันใจนัน้เพราะพธิกีารสรา้งไมเ่หมอืนพระพุทธรูป
ทั่วไป กลา่วคอื การท าพธิปัีน้องคพ์ระ มกี าหนดการทีส่ลับซบัซอ้นมากมาย ตามพธิกีารแบบลา้นนาไทยที่
พระอรยิะสงฆไ์ดผู้กไว ้เชน่ ก าหนดเวลาในการปั้นตอ้งแลว้เสร็จภายในวันเดยีว ก่อนพระอาทติยต์กดนิ 
ตลอดพธิปัี้นตอ้งท าพธิเีจรญิพระพุทธมนตต์ลอดจนเสร็จ เสร็จแลว้ตอ้งท าพธิเีบกิเนตรตลอดทัง้คนืตาม
พธิลีา้นนา วัสดอุปุกรณ์ในการจัดสรา้ง ตอ้งสะอาดบรสิทุธิ ์พรอ้มมวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ทีแ่ปลกคอื
พระเจา้ทันใจมอีวัยวะภายใน ทีท่ าดว้ยเงนิแทอ้ยูข่า้งใน และมอีปุเท่มากมายในการสรา้ง ไม่สามารถจะ
น ามากล่าวในที่นี่ไดท้ัง้หมดดังนัน้พระเจา้ทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจงึเป็นที่เคารพกราบไหวส้ าหรับ
พทุธศาสนกิชนทั่วไป เมือ่มโีอกาสแลว้มักจะมากราบขอพรใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในชวีติตามครรลองอัน
เป็นสมัมาทฎิฐกินัเสมอ เชือ่ว่า จะส าเร็จโดยทันใจ ส าหรับพระเจา้ทันใจรัตนมงุเมอืง ของวัดไทยสามัคคี
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นั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป ซึง่เดนิทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสตริะลกึถงึคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
กลา่วคอื พระปัญญาคณุ พระบรสิทุธิค์ณุ และพระมหากรณุาธคิณุ 

ค าไหวพ้ระเจา้ทันใจ 
อะหังพทุธทันใจ สริะสานะมาม ิชะยะสทิธ ิธะนัง 

 ลาภงั ภะวันตเุต โสถภิาคะยงั สขุงัพะลัง ตะกตุะกะ 
อาจารโิย เอวังวันตา อะหังวนัทาม ิสพัพะทา 

 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  
13.00 น. น าทา่นอาบน ้าแรแ่ชน่ ้ารอ้น ออนเซน็อโรคยาศาล น ้าแรโ่ป่งค าราม หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ อโรคยาศาล 

กจิกรรมแชน่ ้าแรร่อ้นในถังไมโ้อ๊ค(ฟร)ี หรอืจะพอกโคลนผสมน ้าผึง้ แชน่ ้าแร่ฟรคี่าบรกิาร!! แต่จะมกีล่อง
รับบรจิาคตัง้ไวแ้ลว้แตจ่ติศรัทธา เพือ่ใชใ้นการบ ารงุสถานที ่ระหวา่งทางน าทา่นแวะรา้นกาแฟพรอ้มชมววิ
น ้าตก รา้นกาษาคัพ KASACUP รา้นกาแฟทีน่ีม่ทีีน่ั่งชวิๆหลายโซน น่ังรับลมเย็นๆแบบ 360 องศา หรอืจะ
น่ังชมน ้าตกมองสายน ้าพักกายพักใจ ก็ผอ่นคลายไปอกีแบบ 

17.00 น. น าท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม วัดนกิายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญ
และพมา่ทีส่วยงาม เจดยี ์และหงสค์ู่สทีองอร่าม แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของชาวมอญ น าท่านกราบ
สกัการะ พระมหามนุ ีทีจ่ าลองมาจากเมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ และสักการะ พระไสยาสน์ ศลิปะแบบ
พมา่ ทีใ่หญท่ีส่ดุของทางภาคเหนอื 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(6) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมเจท ูแมส่อด หรอืเทยีบเทา่ 
ทีพ่ัก โรงแรมเจท ูแมส่อด หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เทีย่วแมส่อด-เมยีวด-ีชมวัดตา่งๆ-ตลาดบเุรงนอง-ตลาดรมิเมย-ตลาดมเูซอร-์นครสวรรค-์กรงุเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อ าลาทีพั่ก น าท่านเดนิทางสู ่ด่านชายแดนไทย-เมยีนมาร ์ขา้มสะพานรมิเมยเขา้สู ่เมอืงเมยีวด ีน าท่าน

ไหวพ้ระ 2 แผ่นดนิ ชมชวีติความเป็นอยู่เพือ่นบา้น ชม วัดส่วยมนิวุ่น “วัดเจดยีท์อง” หรอื “วัดเวเมยีน
โหวน่เซตี”้ ถอืวา่เป็นวัดคูบ่า้นคู่เมอืงเมยีวด ีประดษิฐาน “พระมหามณีุย”์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิข์องเมยีน
มาร ์พระมหาเจดยีส์ทีองอรา่ม ตัง้โดดเดน่มคีวามสงู 123 ฟตุ 3 นิว้ ยอดฉัตรพระเจดยีม์กีารประดับอญัมณี
นานาชนดิ จากนัน้เดนิทางสู ่วัดมเิจากง(วัดจระเข)้ ซึง่มจีระเขปู้นปั้นขนาดใหญ่ทาสเีขยีวยาว 65 เมตร 
นอนแบกหอไตรอยู ่   

10.30 น. น าท่านเขา้ชม วัดเจา้โหล่งจี(วัดกอ้นหนิใหญ่) วัดนี้ชาวพม่านิยมมาขอพร และยกกอ้นหนิเสีย่งทาย 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่ว ตลาดบเุรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพมา่ เลอืกซือ้สนิคา้ของ
ฝาก ผลไม ้และขนมพืน้เมอืงตา่งๆ    

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 
14.30 น. แวะซือ้ผลไมต้า่งๆ ทีต่ลาดชาวเขาดอยมเูซอร ์จากนัน้เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(9) ทีร่า้นอาหาร จังหวัดนครสวรรค ์
23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

08-10 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

14-16 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

21-23 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

06-08  มนีาคม 2563  6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

13-15  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

20-22  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

27-29  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

03-05 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

10-12 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต)์ 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

12-14 เมษายน 2563 

(เทศกาลสงกรานต)์ 
6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

13-15 เมษายน 2563 

(เทศกาลสงกรานต)์ 
6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

17-19 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

24-26 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

01-03  พฤษภาคม 2563  

(วนัแรงงาน) 
6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
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4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

6.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

4.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ
1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ
ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ทา่น/รถบสัปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ทา่น) 
2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   
ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   
ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   
ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   
บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 
4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ
ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 
5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  
เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   
ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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