รหัสโปรแกรม : 21318 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั ระดับมาตรฐาน 4 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28
01-05 / 02-06 / 03-07 / 06-10 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง
05.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.30 น. ออกเดิ นทางสู่ อาเภอแม่สอด จังหวักตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD054 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.15 ชัว่ โมง)
08.45 น. นาท่านเดิ นทางถึงจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด นาท่านออกเดิ นทางสู่ “อาเภออุม้ ผาง” เป็ นอาเภอหนึ่ งทางตอนใต้
ของจังหวัดตากอี กทั้งยังเป็ นอาเภอที่มี ข นาด
พื้ น ที่ ใ หญ่ ม ากที่ สุ ดและเป็ นอ าเภอที่ อ ยู่
ห่ า งไกลจากตั ว อ าเภอเมื อ งมากที่ สุ ดใน
ประเทศไทย
13.30
บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พกั
บ่าย
มีเวลาให้ท่านได้พกั ผ่อนหลังจากการเดิน
ทางไกลแบ บสบายๆ ไปกับธรรมชาติต่างๆ
ของบริ เวณที่พกั ก่อนที่พรุ่ งนี้ จะได้ออกกาลัง
เบาๆไปกับกิจกรรมล่องแพยาง
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของที่พกั // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : ทีลอซู ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท หรื อระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้ านละ 2 ท่ าน)

คืนที่ 1

วันที่สอง(2) ล่องเรื อยางแม่ นา้ แม่ กลอง – ผาปอง – นา้ ตกทีลอจ้ อ - นา้ ตกทีลอซู – วังปลาปุง
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ห้วยแม่กลอง นาท่านล่องแก่งด้วยเรื อยาง “แม่น้ าแม่กลอง” ชมธรรมชาติงดงามของ “ต้นน้ าแม่
กลอง” แม่น้ าแม่กลองนั้นเป็ นลุ่ มน้ าสาคัญของภาคเหนื อในประเทศไทย เป็ นแหล่ งต้นน้ าที่ สวยงามและอุ ดม
สมบู ร ณ์ ด้ว ยทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
ชี ววิทยา อันน่าสนใจ นาท่านล่องเรื อไปตาม
ห้วยแม่ ก ลองชมความงามของแหล่ ง ต้นน้ า
ธรรมชาติ นาท่านชมแหล่ งศึ กษาธรรมชาติ
ชมผาปอง สถานที่ ที่ ซ่ อ นอยู่ใ นแมกไม้อนั
สวยงามของอุทยานแห่ งชาติแม่กลอง อุง้ ผาง
นาท่านชมความสวยงามของ น้ าตกที ลอจ้อ
หรื อ น้ า ตกสายฝน เป็ นน้ า ตกที่ ส วยงามอยู่
ระหว่างการเดินทางเพื่อไปยังน้ าตกทีลอซู นา
ท่าน ชมผาผึ้ง ธารน้ าร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง “เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าอุม้ ผาง” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (เดินทางโดยรถ 4 WD ท้องถิ่น) *** กรุ ณาเตรี ยมการแต่งกายด้วยชุ ด
ที่คล่องแคล่ว รองเท้าที่เหมาะสมกับการสาหรับเดิ น และ อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็ นสาหรับท่าน กระบอกน้ า ถุงเท้า
กันทาก(เฉพาะช่วงฤดูฝนหรื อฝนตก) และ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่ งครัด ***
บริ การอาหารกลางวัน แบบปิ คนิค (อาหารกล่อง)

บ่าย

ค่า

นาท่านเดินเท้า (ระยะทางเดินไป-กลับประมาณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเข้าชมความสวยงามของ “น้ าตกทีลอซู ” น้ าตกที่
ได้ชื่ อ ว่า งดงามที่ สุ ด ในประเทศไทย น้ า ตก
ทีลอซู เปรี ยบดังผ้าม่านในพงไพรผืนใหญ่ดว้ ย
ความสวยงามของลักษณะพิเศษทางธรรมชาติ
หล่อหลอมให้เกิดเป็ นทัศนี ภาพอันงดงามเกิน
จะบรรยาย น้ าตกที ลอซู เกิ ดจากลาห้วยหลัก
ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้ว ยกล้อทอ ไหล
รวมกันผ่านช่องเขาขาดเกิดเป็ นน้ าตกทีลอซู ที่
ส วย งาม น้ าตก ที ล อซู ยั ง เป็ นแหล่ งน้ า
ธรรมชาติที่สาคัญของฝื นป่ าอุง้ ผางและสัตว์
น้อยใหญ่ อีก ด้วย มี เวลาให้ท่ า นพัก ผ่ อ นชม
ความงดงามของน้ าตก ดูสัตว์ป่าน้อยใหญ่บริ เวณน้ าตก เดินเล่นถ่ายรู ป ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ “วัง
ปลาปุง” อยู่ในตาบลแม่กลอง จังหวัดตาก เป็ นฝายชลอน้ าขนาดเล็กที่มีปลาอาศัยอยู่ ได้เวลาอันสมควรนาคณะ
ท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของที่พกั พิเศษอิ่มอร่ อยไปกับ!!! (เมนูบาร์บีคิว) // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระ
ตามอัธยาศัย...

ที่พกั : ทีลอซู ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท หรื อระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้ านละ 2 ท่ าน)
วันที่สาม(3) ดอยหัวหมด – วัดหนองหลวง – วัดป่ าสักวิปัสสนา - นา้ ตกปะละทะ – อุ้มผาง
05.00 น. นาคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหัวหมด” เพื่อ
ชมพระอาทิตย์สาดแสงในยามรุ่ งอรุ ณ ดอยหัว
หมดเป็ นสถานที่ ที่ ส วยงามในยามเช้า ด้ว ย
ความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอกที่ รวมตัว
กันทัศนี ภาพที่มองไปไกลสุ ดลู กหู ลูกตา หาก
เราโชคดี ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก
ผื น ป่ าสี เ ขี ย ว ท้อ งฟ้ า สี ท องสาดแสง ความ
งดงามที่จบั ตาท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความ
ประทับใจนี้

คืนที่ 2

เช้า
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
10.00 น. นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดหนองหลวง” เป็ นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง
ได้ร่วมแรงร่ วมใจสร้ างวัดนี้ ข้ ึนมาเดิ มเรี ยกว่า "วัดนุ ผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่
พื้นที่ต้ งั วัดมีลกั ษณะเป็ นเนิ นเขาเชิ งราดสู ง วัดนี้ สร้ างขึ้นเมื่ อประมาณปี พ.ศ.
2477 ตั้ง มาพร้ อ มกับ หมู่ บ ้า นหนองหลวง ซึ่ งเป็ นหมู่ บ ้า นของชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ ย ง จากนั้น น าท่ า นออกเดิ น ทางต่ อ ไปยัง “วัด ป่ าสั ก วิปั ส สนา” วัด ที่
แกะสลักด้วยไม้สักทั้งวัด โดยเฉพาะเสาไม้ บานหน้าต่าง แกะสลักออกมาได้
สวยงามเป็ นอย่างยิง่
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน แบบปิ คนิค (อาหารกล่อง)
บ่าย
นาคณะท่านเดิ นทางสู่ “น้ าตกปะทะละ” เป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่ งชาติแม่กลอง อุง้ ผาง บริ เวณ
น้ าตกปะละทะ เป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นกระเหรี่ ยง
ปะละทะ ซึ่ งเป็ นชนพื้นถิ่ นของบริ เวณดังกล่ าว
ให้ ท่ า นได้มี เ วลาศึ ก ษาเส้ น ทางธรรมชาติ ชม
ความงามของน้ าตกปะละทะ ซึ่ งมี ค วามสู ง
ประมาณ 3 เมตรลดหลั่ น กั น ไหลสู่ แอ่ ง น้ า
ธรรมชาติ ให้ท่านได้พกั ผ่อนหย่อนใจ แช่ขาเล่น
น้ า ถ่ ายรู ปความงามของน้ าตก จากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับสู่ ที่พกั เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย...
ค่า
บริ ก ารอาหารมื้ อ ค่ า ณ ห้ อ งอาหารของที่ พ กั
อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : ทีลอซู ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท หรื อระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้ านละ 2 ท่ าน)
วันที่สี่(4)
เช้า

คืนที่ 3

อุ้งผาง – พบพระ – นา้ ตกพาเจริญ – ไร่ เตรยาวรรณ – ถา้ สีฟ้า (Unseen)
ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเช็คเอาท์ที่พกั จากนั้นเดินทางสู่ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างทางมีเวลาให้ท่านได้
แวะชมความงดงามของ “น้ าตกพาเจริ ญ” นา
ตกพาเจริ ญเป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติที่สวยงาม
เกิ ด จากหิ น ปู น ที่ ท ับ ถมกัน เป็ นชั้น ลดหลั่น
กันลงมา มี สายน้ าไหลผ่านสวยงาม ให้ท่าน
ได้ มี เวลาถ่ า ยรู ปเก็ บ ภาพธรรมชาติ แ สน
สวยงามของน้ า ตกแห่ ง นี้ จากนั้น ท่ า นออก
เดินทางไปต่อยัง “ไร่ เตรยาวรรณ” ร้านกาแฟ
ร้ า นอาหาร และพิ พิ ธ ภัณฑ์ ที่ เปิ ดให้บริ ก าร
เมื่อต้นปี 2563 ที่ผา่ นมา รวมไปถึงมุมถ่ายรู ป

เที่ยง
บ่าย

ค่า

สวยอีกมากมายให้ท่านเพลิ ดเพลิ นไปกับบรรยากาศที่สร้ างด้วยสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับยุโรป
ตะวันตกย้อนยุค และนาอุปกรณ์ ตกแต่งแบบโบราณ สิ่ งของโบราณหายากที่นามาตกแต่ง ทาให้ท่านได้รู้สึกได้
หลากหลายบรรยากาศ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “ถ้ าสี ฟ้า” ถือเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ Unseen อีกแห่ งหนึ่ งซึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวแห่ ง นี้ น้ นั
ภายในถ้ าเป็ นสี ฟ้าเกิ ดจากปรากฎการณ์ ท าง
ธรรมชาติ ทาให้ถ้ า มีสีฟ้าสวยสดใส ภายใน
ตัวถ้ าเมื่อเข้าไปจะพบกับอุโมงค์งวงช้าง กลุ่ม
หิ น ที่ ถู ก กั ด กล่ อ นจนเป็ นโพรง มี รู ปร่ าง
ลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ จากนั้น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็ นศาล
ศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีเรื่ องราวสื บเนื่ องมาแต่ครั้งสมัย
กรุ ง ธนบุ รี โดยพระเจ้า ตากได้แต่ ง ตั้ง นักรบ
ชาวกระเหรี่ ยงให้เป็ นนายหน้าด่านแม่ละเมา
เพื่อเป็ นทัพหน้าในการปกป้ องบ้านเมืองและส่ งข่าวสาร นาคณะท่านแวะชอปปิ้ ง “ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ ” เป็ น
ตลาดที่ชนพื้นเมืองชาวมูเซอร์ จะนาสิ นค้ามาขายกัน ให้ท่านได้มีเวลาซื้ อของพื้นเมือง ของฝาก ต่างๆมากมาย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : The Teak Hotel MAE SOT หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง (พักบ้ านละ 2 ท่ าน)
วันที่ห้า(5)
เช้า

แม่ สอด – อโรคยาโป่ งคาราม - ศาลพระเจ้ าตากสิน – วัดไทยวัฒนาราม

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “โป่ งค าราม” อยู่ ที่
“บ้านแม่กาษา” นอกจากจะมี “น้ าพุร้อนแม่
กาษา” ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ อมาเนิ่ น
นานแล้ว ยังมี “อโรคยาโป่ งคาราม” ออนเซ็น
แห่ ง แม่ ก าษา ถื อ เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
สุ ข ภาพที่ น่ า สนใจอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของจัง หวัด
ตาก เป็ นการแช่ ออนเซ็ นในถังไม้โอ๊คแบบ
ญี่ ปุ่ นแบบเก๋ ๆ โดยใช้ ส ายธารน้ าร้ อ นที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรับปรุ งเสริ มแต่ง
เ พื่ อ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่
บาบัดรั กษาโรค สาหรั บการแช่ น้ าร้ อน และ
พอกบ่อโคลนเพื่อสุ ขภาพ เพื่อช่วยผ่อนคลาย
และเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นบ่ อ น้ าแร่ ที่ มี
คุณภาพที่เต็มไปด้วยแร่ ธาตุต่างๆ

คืนที่ 4

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางไปสักการะ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ถือได้วา่ เป็ น สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองตาก ตั้งอยูต่ รงข้าม
สนามกีฬาเทศบาล
แม่สอด สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ ครั้นเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็ นแห่งแรกภายในบริ เวณศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มีรูปปั้ นช้างศึกของพระนเรศวรขนาดเท่าของจริ ง อยูภ่ ายในสวนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนาท่าน
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดไทยวัฒนาราม” เป็ นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากันว่า แต่เดิมชื่อ “วัดแม่ตาว
เงี้ยว” หรื อ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมา
อาศัยอยูใ่ นอาเภอแม่สอด และได้กลายเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกของหมู่บา้ นแม่ตาว ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนาม
ว่า หมื่นอาจคาแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศให้วดั นี้เป็ นวัดพระพุทธศาสนา และ
สังกัดในกรมศาสนา เป็ นวัดซึ่ งมีความงกงามมากอีกแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ถูกสร้างออกมาด้วย
ศิลปะแบบวัดในพม่า สี เหลืองทองอร่ ามอีกทั้งยังวิจิตรงดงาม ภายในวัด ประดิษฐานพระพุทธมหามุณีซ่ ึงเป็ น
พระพุทธรู ปที่จาลองมาจากพระพุทธมหามุณีอนั ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ แห่งประเทศพม่า
เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมากตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปั จจุบนั

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
15.00
17.50
18.55

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD057
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-05 ต.ค. 64
06-10 ต.ค. 64
13-17 ต.ค. 64
20-24 ต.ค. 64
21-25 ต.ค. 64
22-26 ต.ค. 64
27-31 ต.ค. 64
03-07 พ.ย. 64
10-14 พ.ย. 64
17-21 พ.ย. 64
24-28 พ.ย. 64
01-05 ธ.ค. 64
02-06 ธ.ค. 64
03-07 ธ.ค. 64
06-10 ธ.ค. 64
08-12 ธ.ค. 64
09-13 ธ.ค. 64
15-19 ธ.ค. 64
22-26 ธ.ค. 64
05-09 ม.ค. 65
12-16 ม.ค. 65
19-23 ม.ค. 65
26-30 ม.ค. 65
02-06 ก.พ. 65
09-13 ก.พ. 65
16-20 ก.พ. 65
23-27 ก.พ. 65
02-06 มี.ค. 65
09-13 มี.ค. 65
16-20 มี.ค. 65
23-27 มี.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
21,990
21,990
21,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
21,490
22,490
22,490
25,490
25,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
25,490
25,490
25,490
25,490
25,490
25,490
22,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
8,500
8,500
8,500
9,500
9,500
9,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
8,500
9,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
9,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แม่สอด-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

