
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21318 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง  
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ อ าเภอแม่สอด จงัหวกัตาก โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD054 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง)  
08.45 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัตาก อ าเภอแม่สอด น าท่านออกเดินทางสู่ “อ าเภออุม้ผาง” เป็นอ าเภอหน่ึงทางตอนใต้

ของจงัหวดัตากอีกทั้งยงัเป็นอ าเภอท่ีมีขนาด
พื้ น ท่ี ใหญ่มาก ท่ี สุดและ เ ป็นอ า เภอ ท่ีอยู่
ห่ างไกลจากตัวอ า เภอเ มืองมาก ท่ี สุดใน
ประเทศไทย  

13.30 บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
บ่าย มีเวลาใหท้่านไดพ้กัผอ่นหลงัจากการเดิน

ทางไกลแบ  บสบายๆ ไปกบัธรรมชาติต่างๆ 
ของบริเวณท่ีพกัก่อนท่ีพรุ่งน้ีจะไดอ้อกก าลงั
เบาๆไปกบักิจกรรมล่องแพยาง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั// หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คืนที ่1  

 
วนัที่สอง(2)  ล่องเรือยางแม่น า้แม่กลอง – ผาปอง – น า้ตกทลีอจ้อ  - น า้ตกทีลอซู – วงัปลาปุง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง น าท่านล่องแก่งดว้ยเรือยาง “แม่น ้ าแม่กลอง”  ชมธรรมชาติงดงามของ “ตน้น ้ าแม่

กลอง” แม่น ้ าแม่กลองนั้นเป็นลุ่มน ้ าส าคญัของภาคเหนือในประเทศไทย เป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีสวยงามและอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ชีววิทยา อนัน่าสนใจ น าท่านล่องเรือไปตาม
ห้วยแม่กลองชมความงามของแหล่งต้นน ้ า
ธรรมชาติ น าท่านชมแหล่งศึกษาธรรมชาติ  
ชมผาปอง สถานท่ีท่ีซ่อนอยู่ในแมกไม้อนั
สวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุง้ผาง 
น าท่านชมความสวยงามของ น ้ าตกทีลอจ้อ 
หรือน ้ าตกสายฝน เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอยู่
ระหวา่งการเดินทางเพื่อไปยงัน ้าตกทีลอซู น า
ท่าน ชมผาผึ้ง ธารน ้ าร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบ๊ิ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั “เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าอุม้ผาง” ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที (เดินทางโดยรถ 4 WD ทอ้งถ่ิน) *** กรุณาเตรียมการแต่งกายดว้ยชุด
ท่ีคล่องแคล่ว รองเทา้ท่ีเหมาะสมกบัการส าหรับเดิน และ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับท่าน กระบอกน ้ า ถุงเทา้
กนัทาก(เฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฝนตก) และ ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด *** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (อาหารกล่อง) 



บ่าย น าท่านเดินเทา้ (ระยะทางเดินไป-กลบัประมาณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเขา้ชมความสวยงามของ “น ้าตกทีลอซู” น ้าตกท่ี
ได้ช่ือว่างดงามท่ีสุดในประเทศไทย น ้ าตก
ทีลอซูเปรียบดงัผา้ม่านในพงไพรผนืใหญ่ดว้ย
ความสวยงามของลกัษณะพิเศษทางธรรมชาติ
หล่อหลอมให้เกิดเป็นทศันีภาพอนังดงามเกิน
จะบรรยาย น ้ าตกทีลอซูเกิดจากล าห้วยหลัก 
ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกล้อทอ ไหล
รวมกนัผา่นช่องเขาขาดเกิดเป็นน ้ าตกทีลอซูท่ี
สวย ง าม  น ้ า ตก ทีลอ ซู ย ัง เ ป็นแห ล่ งน ้ า
ธรรมชาติท่ีส าคญัของฝืนป่าอุง้ผางและสัตว์
น้อยใหญ่อีกด้วย มีเวลาให้ท่านพกัผ่อนชม
ความงดงามของน ้ าตก ดูสัตวป่์านอ้ยใหญ่บริเวณน ้ าตก เดินเล่นถ่ายรูป ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “วงั
ปลาปุง” อยู่ในต าบลแม่กลอง จงัหวดัตาก เป็นฝายชลอน ้ าขนาดเล็กท่ีมีปลาอาศยัอยู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะ
ท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั พิเศษอ่ิมอร่อยไปกบั!!! (เมนูบาร์บีคิว) // หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระ
ตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คืนที ่2 
 

วนัที่สาม(3)  ดอยหัวหมด – วดัหนองหลวง – วดัป่าสักวปัิสสนา - น า้ตกปะละทะ – อุ้มผาง 
05.00 น. น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหวัหมด” เพื่อ

ชมพระอาทิตยส์าดแสงในยามรุ่งอรุณ ดอยหวั
หมดเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามในยามเช้าด้วย
ความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอกท่ีรวมตวั
กนัทศันีภาพท่ีมองไปไกลสุดลูกหูลูกตา หาก
เราโชคดี ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก 
ผืนป่าสีเขียว ท้องฟ้าสีทองสาดแสง ความ
งดงามท่ีจบัตาท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจน้ี 



เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
10.00 น. น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัหนองหลวง” เป็นวดัท่ีชนชาวเขาเผา่กะเหร่ียง

ไดร่้วมแรงร่วมใจสร้างวดัน้ีข้ึนมาเดิมเรียกว่า "วดันุผาโด"้ แปลว่า หนองใหญ่ 
พื้นท่ีตั้งวดัมีลกัษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 
2477 ตั้ งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่า
กะเหร่ียง จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั “วดัป่าสักวิปัสสนา” วดัท่ี
แกะสลกัดว้ยไมส้ักทั้งวดั โดยเฉพาะเสาไม ้บานหน้าต่าง แกะสลกัออกมาได้
สวยงามเป็นอยา่งยิง่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (อาหารกล่อง) 
บ่าย  น าคณะท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุง้ผาง บริเวณ

น ้ าตกปะละทะ เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นกระเหร่ียง
ปะละทะ ซ่ึงเป็นชนพื้นถ่ินของบริเวณดงักล่าว 
ให้ท่านได้มีเวลาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชม
ความงามของน ้ าตกปะละทะ ซ่ึงมีความสูง
ประมาณ 3 เมตรลดหลั่นกันไหลสู่แอ่งน ้ า
ธรรมชาติ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ แช่ขาเล่น
น ้ า ถ่ายรูปความงามของน ้ าตก จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ท่ีพกัเพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่ า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คืนที ่3 
 

วนัที่ส่ี(4)  อุ้งผาง – พบพระ – น า้ตกพาเจริญ – ไร่เตรยาวรรณ – ถ า้สีฟ้า (Unseen) 
                        ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเช็คเอาทท่ี์พกัจากนั้นเดินทางสู่ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ระหวา่งทางมีเวลาใหท้่านได้

แวะชมความงดงามของ “น ้ าตกพาเจริญ” น า
ตกพาเจริญเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีสวยงาม
เกิดจากหินปูนท่ีทับถมกันเป็นชั้ นลดหลั่น
กนัลงมา มีสายน ้ าไหลผ่านสวยงาม ให้ท่าน
ได้มี  เวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสน
สวยงามของน ้ าตกแห่งน้ี จากนั้นท่านออก
เดินทางไปต่อยงั “ไร่เตรยาวรรณ” ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร และพิพิธภณัฑ์ ท่ีเปิดให้บริการ
เม่ือตน้ปี 2563 ท่ีผา่นมา รวมไปถึงมุมถ่ายรูป



สวยอีกมากมายให้ท่านเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศท่ีสร้างด้วยสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกบัยุโรป
ตะวนัตกยอ้นยุค และน าอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ ส่ิงของโบราณหายากท่ีน ามาตกแต่ง ท าให้ท่านไดรู้้สึกได้
หลากหลายบรรยากาศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ถ ้ าสีฟ้า” ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี Unseen อีกแห่งหน่ึงซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีนั้น

ภายในถ ้ าเป็นสีฟ้าเกิดจากปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท าให้ถ ้ า   มีสีฟ้าสวยสดใส ภายใน
ตวัถ ้าเม่ือเขา้ไปจะพบกบัอุโมงคง์วงชา้ง กลุ่ม
หินท่ี ถูกกัดกล่อนจนเป็นโพรง มี รูปร่าง
ลกัษณะคล้ายกบังวงช้างขนาดใหญ่ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีเร่ืองราวสืบเน่ืองมาแต่คร้ังสมยั
กรุงธนบุรี โดยพระเจ้าตากได้แต่งตั้ งนักรบ
ชาวกระเหร่ียงให้เป็นนายหน้าด่านแม่ละเมา
เพื่อเป็นทพัหนา้ในการปกป้องบา้นเมืองและส่งข่าวสาร น าคณะท่านแวะชอปป้ิง “ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็น
ตลาดท่ีชนพื้นเมืองชาวมูเซอร์จะน าสินคา้มาขายกนั ใหท้่านไดมี้เวลาซ้ือของพื้นเมือง ของฝาก ต่างๆมากมาย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  The Teak Hotel  MAE SOT   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง (พกับ้านละ 2 ท่าน)            คืนที่ 4 
 

วนัที่ห้า(5)  แม่สอด – อโรคยาโป่งค าราม - ศาลพระเจ้าตากสิน – วดัไทยวฒันาราม   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “โป่งค าราม” อยู่ท่ี  

“บา้นแม่กาษา” นอกจากจะมี “น ้ าพุร้อนแม่
กาษา” ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือมาเน่ิน
นานแลว้ ยงัมี “อโรคยาโป่งค าราม” ออนเซ็น
แห่งแม่กาษา ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อ
สุขภาพท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของจังหวดั
ตาก  เป็นการแช่ออนเซ็นในถงัไมโ้อ๊คแบบ
ญ่ีปุ่นแบบเก๋ๆ  โดยใช้สายธารน ้ า ร้อนท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาปรับปรุงเสริมแต่ง
เ พื่ อ ค ว า ม เ หม า ะ ส ม  ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ท่ี
บ าบดัรักษาโรค ส าหรับการแช่น ้ าร้อน และ
พอกบ่อโคลนเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยผอ่นคลาย
และเพื่อการท่องเท่ียว   เป็นบ่อน ้ าแร่ท่ี มี
คุณภาพท่ีเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางไปสักการะ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ถือไดว้า่เป็น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองตาก ตั้งอยูต่รงขา้ม

สนามกีฬาเทศบาล 
แม่สอด  สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คร้ันเม่ือพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง 
ประเทศสหภาพเมียนมาร์  โดยเสด็จผา่นด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภายในบริเวณศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มีรูปป้ันชา้งศึกของพระนเรศวรขนาดเท่าของจริง อยูภ่ายในสวนท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามน าท่าน
เดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัไทยวฒันาราม” เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัยาวนานกวา่ 100 ปี วา่กนัวา่ แต่เดิมช่ือ “วดัแม่ตาว
เง้ียว” หรือ “วดัไทยใหญ่” ถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ชาวพม่าจากรัฐฉานท่ีอพยพครอบครัวมา
อาศยัอยูใ่นอ าเภอแม่สอด และไดก้ลายเป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรกของหมู่บา้นแม่ตาว ซ่ึงต่อมาไดรั้บพระราชทานนาม
วา่ หม่ืนอาจค าแหงหาญ คร้ันในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหว้ดัน้ีเป็นวดัพระพุทธศาสนา และ
สังกดัในกรมศาสนา เป็นวดัซ่ึงมีความงกงามมากอีกแห่งหน่ึงในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ท่ีถูกสร้างออกมาดว้ย
ศิลปะแบบวดัในพม่า สีเหลืองทองอร่ามอีกทั้งยงัวจิิตรงดงาม ภายในวดั ประดิษฐานพระพุทธมหามุณีซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปท่ีจ าลองมาจากพระพุทธมหามุณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่า 
เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจงัหวดัตากศรัทธาเล่ือมใสกนัมากตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั  

 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
 

15.00 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.50 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD057 
18.55 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

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

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

01-05 ต.ค. 64 21,990 21,990 21,790 21,490 8,500 

06-10 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

13-17 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

20-24 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

21-25 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

22-26 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

27-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

03-07 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

10-14 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

17-21 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

24-28 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

01-05 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

02-06 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

03-07 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

06-10 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

08-12 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

09-13 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

15-19 ธ.ค. 64  22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

22-26 ธ.ค. 64                                          25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

05-09 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

12-16 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

19-23 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

26-30 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

02-06 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

09-13 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

16-20 ก.พ. 65 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

23-27 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

02-06 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

09-13 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

16-20 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

23-27  มี.ค. 65                                      22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 



จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-แม่สอด-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
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