
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
    ธนัวำคม 04-08 / 11-15 / 17-21 / 25-29  
    มกรำคม 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29ม.ค.-02ก.พ. 
    กมุภำพนัธ์ 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26ก.พ.-02มี.ค. 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – เข่ือนภูมิพล จ.ตาก   
21.00 คณะนกัเดินทำงพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหบ้ริกำร  ก่อนกำร

เดินทำง 
22.00 เดินทำงโดยรถปรับตูป้รับอำกำศ VIP สู่ จ.ตำก (485 กม.) 

วนัที่สอง(2)   เข่ือนภูมพิล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือ  ‘รอยลัไดมอนด์’ 
05.00 รุ่งอรุณ ณ ‘เข่ือนภูมิพล’ จ.ตำก หรือช่ือเดิมว่ำ เข่ือนยนัฮี เป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโค้งขนำดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศไทย น ำท่ำนสู่สันเข่ือนเก็บ
ภำพบรรยำกำศยำมเช้ำของอ่ำงเก็บ
น ้ ำของเข่ือนนบัวำ่มีควำมจุสูงสุดใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ // น ำท่ำน
ลงเรือ “รอยัลไดมอนด์” เช็คอินเขำ้
ห้องพักท ำภำระกิจส่วนตัว พร้อม
บริกำรอำหำรเชำ้บนเรือ 

08.00 เรือ “รอยลัไดมอนด์” น ำท่ำนล่อง
จำกเข่ือนภูมิพลสู่ทะเลสำบแม่ปิง 
ผ่ำนเทือกเขำสูงท่ีทอดยำวมำตั้งแต่
อ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่จรด
ทิศใตบ้ริเวณตอนเหนือของอ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนภูมิพล เรือล่องตำมเส้นทำงเสด็จ “พระนำงจำม เทวี” ท่ีโอบลอ้มดว้ย
ธรรมชำติอนังดงำมแห่งชำติแม่ปิง  ท่ีครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ล ำพูน และ ตำก 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
 พกับนเรือ Royal Diamond 1 คืน หอ้งละท่ำน 2 ท่ำน 
 รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
 อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  



บ่ำย เรือล่องผำ่น ‘ผำอำบนำง’ กลำงหนำ้ผำมีหินยอ้ยคลำ้ยๆ กบัน ้ำพุพุง่ออกมำตลอดเวลำ นกัเดินทำงมกัจะใชน้ ้ ำน้ีด่ืม
และล้ำงหน้ำ เพรำะเป็นน ้ ำสะอำด
และถือว่ำเป็นน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจำก
เช่ื อกัน ว่ำ เป็ นน ้ ำ ท่ี เกิ ด จำกก ำร
อธิษฐำนของพระนำงจำมเทวี ใน
คร้ังท่ีเดินทำงข้ึนมำปกครองเมืองหริ
ภุญไชย เข้ำสู่เมืองสร้อยศรีสุข น ำ
ท่ำนข้ึนนมัสกำร ‘วดัพระธำตุแก่ง
สร้อย’ ท่ีพระนำงจำมเทวี โปรดให้
สร้ำงข้ึน กวำ่ 1,300 ปี มำแลว้ เป็นท่ี
ประดิษฐำนพระเกศำธำตุและพระ
ธำตุ ส่วนแขนดำ้นซ้ำยขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เป็นวดัเก่ำแก่ และส ำคญัยิ่งในแม่น ้ ำปิง เป็นสมบติั
เหนือเข่ือนภูมิพลช้ินสุดทำ้ยท่ีเห็นอยูจ่นถึงปัจจุบนั  

15.00 บริกำรอำหำรวำ่ง พร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ พกัผอ่น ตำมอธัำศยั 
19.00  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ กบับรรยำกำศท่ำมกลำงป่ำเขำ พร้อมกบัเสียงเพลงขบักล่อม สมควรแก่เวลำ

พกัผอ่นตำมอธัยำศยัท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีแสนสบำย.....รำตรีสวสัด์ิ 
ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน // หลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : เรือรอยลัไดมอนด์ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 
วนัที่สาม(3)   ดอยเต่า – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง – ท่าสองยาง    
05.30  อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ บริกำรเคร่ืองด่ืม ชำ กำแฟ โอวลัติน พร้อมขนมครก ร้อน ๆ จำกเตำ   
07.00 บริกำรอำหำรเช้ำ แบบชำวเรือ ระหวำ่งทำงสู่ ‘ทะเลสำบดอยเต่ำ’ อ่ำงเก็บน ้ ำขนำดใหญ่อยูเ่หนือเข่ือนภูมิพล เป็น

ลกัษณะเวิง้กวำ้งสุดสำยตำ มีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม นอกจำกจะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์และท ำประมงน ้ ำจืด
ของชำวอ ำเภอดอยเต่ำมำยำวนำน 

08.00 เรือเทียบท่ำท่ีดอยเต่ำ (กรณีน ้ ำลงเรือ
ไม่สำมำรถล่องข้ึนดอยเต่ำได ้เรือจะส่ง
คณ ะ ท่ีบ้ ำนก้อท่ ำ  จ .ล ำพู น แทน ) 
หลังจำกเช็คสัมภำระเรียบร้อยแล้ว 
อ ำลำเรือรอยลัไดมอนด์ เดินทำงโดย
รถตู้สู่  ‘อุทยำนแห่งชำติออบหลวง’ 
(58 กม.) ชมช่องแคบเขำขำดท่ีมีหน้ำ
ผำหินขนำบล ำน ้ ำแม่แจ่ม ท ำใหเ้กิดหุบ
เขำผำลึก โดยควำมลึกของหน้ำผำวดั
จำกสะพำนออบหลวงถึงระดบัน ้ ำปกติ
ป ร ะ ม ำณ  3 2  เม ต ร ค ว ำม ง ำม ท่ี



ธรรมชำติสร้ำงสรรค ์ไวอ้ยำ่งสวยงำมเบ้ืองล่ำงเป็นแม่น ้ำท่ีไหลคดเค้ียวผำ่นช่องเขำขำด ซ่ึงช่องเขำน้ีมีลกัษณะเป็น
ผำสูงชนั จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘สถำนีทดลองปลูกพนัธ์ุไมบ้่อแกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พื้นท่ีทดลองปลูก
สนภูเขำชนิดต่ำง ๆ ท่ีกรมอุทยำนแห่งชำติฯ น ำพนัธ์ุมำจำกต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกำใต ้และไตห้วนั 
เพื่อทดลองหำพนัธ์ุท่ีเหมำะสมมำเป็นไมเ้บิกน ำ เพื่อปลูกบนป่ำเส่ือมโทรมบนดอยทำงภำคเหนือ แวะเดินเล่นชม
แนวป่ำสนท่ีเรียงรำย เป็นทิวแถวทอดยำวในม่ำนหมอกปกคลุมรับกบัแสงอำทิตยบ์ำงๆ ท่ีสองมำเกิดเป็นภำพโร
แมนติกน่ำประทบัใจ จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย   จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก (152 กม.)    
17.00 เขำ้ท่ีพกั พกัผอ่น ตำมอธัยำศยั 
ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินหลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : ท่าสองยางฮิลล์ รีสอร์ท / วงศ์ตะวนั รีสอร์ท หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ส่ี(4)  ม่อนกระทิง – ม่อนครูบาไส – ม่อนพูนสุดา - ถ า้แม่อุสุ – แม่สอด – น า้พุร้อนแม่กาษา  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั (อำหำรเชำ้แบบ ปิคนิค พร้อมเคร่ืองด่ืม) 

หลงัอำหำรเดินทำงสู่ ‘ดอยม่อนกระทิง’ (24 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติแม่เมย อ ำเภอท่ำสองยำง มีพื้นท่ี
ติดต่อกบัชำยแดนสหภำพพม่ำโดยมี
แม่ น ้ ำ เม ย  เป็ น  เส้ นแบ่ ง เขตแดน 
อุทยำนแห่งชำติแม่เมย น ำท่ำนสู่จุดชม
วิวท่ีมีช่ือในเร่ืองของควำมสวยงำม
และอลังกำรของทิวทัศน์ เช่น ม่อน
กระทิง ม่อนก่ิวลม ม่อนครูบำใส  และ
ม่อนพูนสุดำ เก็บภำพบรรยกำศท่ี
สวยงำมตำมอธัยำศยั จำกนั้นเดินทำงสู่ 
‘ถ ้ ำ แ ม่ อุ สุ ’ ( 3 9  ก ม . )  (Unseen 
Thailand) ถ ้ ำหินปูน ท่ี มีขนำดกว้ำง
ใหญ่ มีล ำน ้ ำแม่อุสุไหลเขำ้สู่ปำกถ ้ำแลว้ไหลเวียนไปออกดำ้นหลงัถ ้ำลงไปสู่แม่น ้ ำเมยซ่ึงอยูท่ำงดำ้นทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้มีระยะทำงโดยประมำณ 450 เมตร ภำยในของถ ้ำมีคูหำใหญ่ๆ อยู ่3 คูหำ มีหินงอกหินยอ้ยท่ีสวยงำม  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถ่ิน 

บ่ำย หลังอำหำรเดินทำงสู่  ‘น ้ ำพุ ร้อนแม่
กำษำ’ อ.แม่สอด  (98 กม.) เป็นน ้ ำพุ
ขนำดเล็กท่ีล้อมรอบด้วยภูเขำสูงและ
ไร่นำของชำวบำ้น ผุดข้ึนมำจำกดิน มี
ควำม ร้อนประม ำณ  70 -80  องศ ำ
เซลเซียส ธำรน ้ ำร้อนท่ีพุ่งออกมำผสม
กบัน ้ ำจำกผิวดินท่ีเป็นน ้ ำเย็น เกิดเป็น



ธำรน ้ ำอุ่น มีกล่ินก ำมะถนัอ่อนๆ และไอน ้ ำลอยกรุ่น ให้ท่ำนไดห้ยอ่นเทำ้ในน ้ ำแร่ร้อนเพื่อกำรผอ่นคลำย จำกนั้น
เดินขำ้มสะพำนแขวนเช่ือมเขำ้ไปกรำบไหวข้อพร ศำลเจำ้แม่อุษำ เจำ้แม่อุษำเป็นมเหสีของเจำ้พอ่พะวอ ซ่ึงในอดีต
เป็นขุนศึกท่ีน ำทพัหนีพม่ำเขำ้มำทำงจงัหวดัตำก ส่วนขุนพะวอไดกลำยเป็นเจำ้พ่อพะวอ ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพสักกำระ
ของชำวอ ำเภอแม่สอดมำจนปัจจุบนั สมควรแก่เวลำกลบัเขำ้ท่ีพกั พกัผอ่นตำมอธัยำศยั   

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินหลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่ห้า(5)  แม่สอด – พระธาตุดอยหินกิว่ – วดัไทยวฒันาราม 
                        ตลาดริมเมย – ศาลพระวอ – กรุงเทพ   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่ ‘พระธำตุดอยหินก่ิว’ องคพ์ระธำตุท่ีตั้งอยูบ่นชะง่อนผำสูง โดยมีหินกอ้นใหญ่บนหนำ้ผำนั้น 

ซ่ึงชำวบ้ำนต่ำงพำกนัขนำนนำมว่ำ 
“เจดียหิ์นพระอินทร์แขวน” บริเวณ
วดัพระธำตุฯ ยงัมีเรือโบรำณท่ีมีอำยุ
ประมำณ 200 ปี สันนิษฐำนวำ่น่ำจะ
เป็นเรือท่ีใชใ้นกำรขนส่งอำหำรหรือ
สินค้ำระหว่ำงทั้ งสองฝ่ังแม่น ้ ำเมย  
เม่ือมองลงมำจำกองค์พระธำตุจะ
เห็นทิวทศัน์ท่ีงดงำมของอ ำเภอแม่
สอด จำกนั้ น เดินทำงสู่  ‘วัดไทย
วฒันำรำม’ สักกำระ พระพุทธมหำ
มุณี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีจ ำลองมำ
จำกพระมหำมยัมุณี พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิของชำวเมืองมณัฑะเลย ์หน่ึงใน 5 มหำบูชำสถำนของประเทศพม่ำ ทั้ง
ยงัเป็นวดัท่ีมีศำสนวตัถุซ่ึงผสมผสำนศิลปะทั้งของไทยใหญ่ พม่ำ และมอญ ไวค้รบในท่ีเดียวกนั ไหวพ้ระขอพร 
‘พระนอนตำหวำน’ พระพุทธรูปปำงไสยยำสน์องคใ์หญ่ ท่ีมีพุทธศิลป์อ่อนชอ้ยงดงำม  น ำท่ำนดินเล่นท่ี ‘ตลำดริม
เมย’ เป็นชุมชนบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ำเมย ตรงขำ้มกบัอ ำเภอเมียวดีของสหภำพพม่ำ สินคำ้มีทั้งของไทยและพม่ำ หรือ
สินคำ้น ำเขำ้จำกประเทศอินเดียและจีน และยงัเป็นแหล่งคำ้ขำยอญัมณี เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสีจำกพม่ำ 
ตลอดจนงำนหตัถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วตัถุโบรำณจำกไมส้ัก มำกมำย เลือกซ้ือของฝำกกลบับำ้นตำมอธัยำศยั 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 



บ่ำย หลงัอำหำรน ำคณะสักกำระ ‘ศำลเจำ้
พ่อพะวอ’ เจ้ำพ่อพะวอเป็นนักรบ
ชำวกะเหร่ียงท่ีสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน
มหำรำชทรงแต่งตั้ง ให้มีศกัด์ิฐำนะ
เป็นนำยด่ำนแม่ละเมำ เมืองหนำ้ด่ำน
ของไทยในรัชสมยัของพระองคท์่ำน 
คอยดูแลรักษำหำข่ำวแจง้เหตุเม่ือมี
เหตุหรือข้ำศึกศัตรูรุกล ้ ำแดนมำ ศ  
ำลตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขำพะวอ ซ่ึง
เป็นท่ีเคำรพนบัถือของชำวเมืองตำก
และแม่สอด จำกนั้นเดินทำงกลบั  

 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
22.00 กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2563 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

04-08 ธ.ค. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 4,500 

11-15 ธ.ค. 63 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

17-21 ธ.ค. 63 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

25-29 ธ.ค. 63 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

01-05 ม.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 4,500 

08-12 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

15-19 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

22-26 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

29ม.ค.-02ก.พ. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

05-09 ก.พ. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

12-16 ก.พ. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 4,500 

 19-23 ก.พ. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 4,000 

26ก.พ.-02มี.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 4,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 9 ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ VIP น ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร  
2. ค่ำล่องเรือทะเลสำบแม่ปิง Royal Diamond พร้อมหอ้งพกั พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 1 คืน  
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 400 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 
 



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 4,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่โมงท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ี

สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหวำ่ง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกวำ่ 8 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวสิัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตอ้งมีกำรตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพน่ท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
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