รหัสโปรแกรม : 21968 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
ตาก - อุ้งผาง - น้้าตกทีลอซู 5 วัน 4 คืน
ล่องแก่งแม่กอง - ชมธรรมชาติ - น้้าตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - วัฒนธรรมพื้นเมือง






มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชานาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้
ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

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 - อุม้ ผาง
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
นกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.30 น. ออกเดินทางสู่ อาเภอแม่สอด จังหวักตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD054 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.15 ชั่วโมง)
08.45 น. นาท่านเดินทางถึงจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด นาท่านออกเดินทางสู่ “อาเภออุ้มผาง” เป็นอาเภอหนึ่งทางตอนใต้
ของจังหวัดตากอีกทั้งยังเป็นอาเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มาก
ที่สุ ด และเป็ น อาเภอที่ อยู่ ห่ างไกลจากตัว อาเภอเมืองมาก
ที่สุดในประเทศไทย
13.30
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก
บ่าย
มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากการเดิน
ทางไกลแบ บสบายๆ ไปกับธรรมชาติต่างๆ ของบริเวณที่
พักก่อนที่พรุ่งนี้จะได้ออกกาลังเบาๆไปกับกิจกรรมล่องแพ
ยาง
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของที่พัก//
หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก:

ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้านละ 2 ท่าน)

วันที่สอง(2) ล่องเรือยางแม่น้าแม่กลอง – ผาปอง – น้้าตกทีลอจ้อ - น้้าตกทีลอซู – วังปลาปุง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง นาท่านล่องแก่งด้วยเรือยาง “แม่น้าแม่กลอง” ชมธรรมชาติงดงามของ “ต้นน้าแม่
กลอง” แม่น้ าแม่ กลองนั้ น เป็ น ลุ่ มน้ าส าคัญ ของภาคเหนื อในประเทศไทย เป็น แหล่ งต้นน้าที่ส วยงามและอุดมสมบูรณ์ ด้ว ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติและชีววิทยา อันน่าสนใจ นาท่าน
ล่องเรือไปตามห้วยแม่กลองชมความงามของแหล่งต้นน้า
ธรรมชาติ น าท่ านชมแหล่ งศึกษาธรรมชาติ ชมผาปอง
สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไม้อันสวยงามของอุทยานแห่งชาติ
แม่ ก ลอง อุ้ งผาง น าท่ านชมความสวยงามของ น้ าตกที
ลอจ้อ หรือน้าตกสายฝน เป็นน้าตกที่สวยงามอยู่ระหว่าง
การเดินทางเพื่อไปยังน้าตกทีลอซู นาท่าน ชมผาผึ้ง ธารน้า
ร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่อง
แพยางไปจนถึง ผาเลื อด จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง
“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” ใช้เวลาเดินทางประมาณ
40 นาที (เดิ น ทางโดยรถ 4 WD ท้ อ งถิ่ น ) *** กรุ ณ า
เตรียมการแต่งกายด้วยชุดที่คล่องแคล่ว รองเท้าที่เหมาะสมกับการสาหรับเดิน และ อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นสาหรับท่าน กระบอก
น้า ถุงเท้ากันทาก(เฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฝนตก) และ ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ***
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (อาหารกล่อง)
บ่าย
นาท่านเดินเท้า (ระยะทางเดินไป-กลับประมาณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเข้าชมความสวยงามของ “น้าตกทีลอซู” น้าตกที่
ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย น้าตกทีลอซูเปรียบดัง
ผ้ าม่านในพงไพรผื น ใหญ่ ด้ วยความสวยงามของลั กษณะ
พิ เศษทางธรรมชาติ ห ล่ อ หลอมให้ เกิ ด เป็ น ทั ศ นี ภ าพอั น
งดงามเกิน จะบรรยาย น้ าตกที ล อซู เกิ ดจากล าห้ ว ยหลั ก
ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกล้อทอ ไหลรวมกันผ่านช่อง
เขาขาดเกิดเป็นน้าตกทีลอซูที่สวยงาม น้าตกทีลอซูยังเป็น
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญของฝืนป่าอุ้งผางและสัตว์น้อย
ใหญ่ อี ก ด้ ว ย มี เวลาให้ ท่ า นพั ก ผ่ อ นชมความงดงามของ
น้าตก ดูสัตว์ป่าน้อยใหญ่บริเวณน้าตก เดินเล่นถ่ายรูป ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ “วังปลาปุง” อยู่ในตาบล
แม่กลอง จังหวัดตาก เป็นฝายชลอน้าขนาดเล็กที่มีปลาอาศัยอยู่ ได้เวลาอันสมควรนาคณะท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของที่พัก พิเศษอิ่มอร่อยไปกับ!!! (เมนูบาร์บีคิว) // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตาม
อัธยาศัย...

ที่พัก:

ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้านละ 2 ท่าน)

วันที่สาม(3) ดอยหัวหมด – วัดหนองหลวง – วัดป่าสักวิปัสสนา - น้้าตกปะละทะ – อุ้มผาง
05.00 น.
น าคณะท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “ดอยหั ว
หมด” เพื่อชมพระอาทิตย์สาดแสงในยามรุ่งอรุณ ดอยหั ว
หมดเป็นสถานที่ที่สวยงามในยามเช้าด้วยความงดงามของ
เหล่าหมู่เมฆหมอกที่รวมตัวกันทัศนีภาพที่มองไปไกลสุดลูก
หูลูกตา หากเราโชคดี ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก
ผืน ป่าสี เขีย ว ท้ องฟ้าสี ท องสาดแสง ความงดงามที่จับ ตา
ท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความประทับใจนี้
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
10.00 น. นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดหนองหลวง” เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้
ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะ
เป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนอง
หลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยง จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปยัง “วัดป่าสัก
วิปัสสนา” วัดที่แกะสลัก ด้วยไม้สั กทั้งวัด โดยเฉพาะเสาไม้ บานหน้าต่าง แกะสลักออกมาได้
สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (อาหารกล่อง)
บ่าย
นาคณะท่านเดินทางสู่ “น้าตกปะทะละ” เป็น
แหล่ งศึ ก ษาธรรมชาติ ในอุ ท ยานแห่ งชาติ แ ม่ก ลอง อุ้ งผาง
บริเวณน้าตกปะละทะ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะละ
ทะ ซึ่ งเป็ น ชนพื้ น ถิ่น ของบริเวณดั งกล่ าว ให้ ท่ านได้มีเวลา
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความงามของน้าตกปะละทะ ซึ่ง
มีความสูงประมาณ 3 เมตรลดหลั่นกันไหลสู่แอ่งน้าธรรมชาติ
ให้ ท่ านได้พักผ่ อนหย่ อนใจ แช่ขาเล่ น น้ า ถ่ายรูป ความงาม
ของน้ าตก จากนั้ น น าท่านเดิน ทางกลั บ สู่ ที่ พั กเพื่ อพั กผ่ อ น
ตามอัธยาศัย...
ค่า
บริ ก ารอาหารมื้ อ ค่ า ณ ห้ อ งอาหารของที่ พั ก
อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก:

ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน (พักบ้านละ 2 ท่าน)

วันที่สี่(4)

อุ้งผาง – พบพระ – น้้าตกพาเจริญ – ไร่เตรยาวรรณ – ถ้้าสีฟ้า (Unseen)
ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเช็คเอาท์ที่พักจากนั้นเดินทางสู่ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างทางมีเวลาให้ท่านได้
แวะชมความงดงามของ “น้าตกพาเจริญ ” นาตกพาเจริญ
เป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่สวยงามเกิดจากหินปูนที่ทับถมกัน
เป็นชั้นลดหลั่นกันลงมา มีสายน้าไหลผ่านสวยงาม ให้ท่าน
ได้มี เวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสนสวยงามของน้าตก
แห่งนี้ จากนั้นท่านออกเดินทางไปต่อยัง “ไร่เตรยาวรรณ”
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้บริการเมื่อ
ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา รวมไปถึงมุมถ่ายรูปสวยอีกมากมาย
ให้ ท่ า นเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ บรรยากาศที่ ส ร้ า งด้ ว ยสไตล์
ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับ ยุ โรปตะวัน ตกย้ อนยุ ค
และนาอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ สิ่งของโบราณหายากที่นามาตกแต่ง ทาให้ท่านได้รู้สึกได้หลากหลายบรรยากาศ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
จากนั้ นน าท่านเดิน ทางสู่ “ถ้าสี ฟ้า” ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen อีกแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวแห่ งนี้นั้น
ภายในถ้าเป็นสีฟ้าเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ทา
ให้ ถ้า มี สี ฟ้ าสวยสดใส ภายในตัว ถ้าเมื่ อเข้าไปจะพบกั บ
อุโมงค์งวงช้าง กลุ่มหินที่ถูกกัดกล่อนจนเป็นโพรง มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวสืบเนื่องมา
แต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรี โดยพระเจ้าตากได้แต่งตั้งนักรบชาว
กระเหรี่ยงให้เป็นนายหน้าด่านแม่ละเมาเพื่อเป็นทัพหน้าใน
การปกป้องบ้านเมืองและส่งข่าวสาร นาคณะท่านแวะชอป
ปิ้ง “ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็นตลาดที่ชนพื้นเมืองชาว
มู เซอร์ จ ะน าสิ น ค้ า มาขายกั น ให้ ท่ า นได้ มี เวลาซื้ อ ของ
พื้นเมือง ของฝาก ต่างๆมากมาย
ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก:

The Teak Hotel MAE SOT หรือที่พักระดับใกล้เคียง (พักบ้านละ 2 ท่าน)

วันที่ห้า(5) แม่สอด – อโรคยาโป่งค้าราม - ศาลพระเจ้าตากสิน – วัดไทยวัฒนาราม
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ “โป่งคาราม” อยู่ที่ “บ้านแม่กาษา” นอกจากจะมี “น้าพุร้อนแม่กาษา” ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมาเนิ่นนานแล้ว ยังมี “อโรคยาโป่งคาราม”
ออนเซ็นแห่งแม่กาษา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก เป็นการแช่ออนเซ็น
ในถังไม้โอ๊คแบบญี่ ปุ่น แบบเก๋ๆ โดยใช้สายธารน้ าร้อนที่
เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ มาปรับ ปรุงเสริมแต่งเพื่ อความ
เหมาะสม ใช้เป็นสถานที่บาบัดรักษาโรค สาหรับการแช่น้า
ร้อน และพอกบ่อโคลนเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยผ่อนคลายและ
เพื่อการท่องเที่ยว เป็นบ่อน้าแร่ที่มีคุณภาพที่เต็มไปด้วย
แร่ธาตุต่างๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางไปสักการะ “ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ถือได้ว่าเป็ น สิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์คู่เมื องตาก
ตั้งอยู่ ตรงข้ามสนามกีฬ าเทศบาลแม่ ส อด สร้ างขึ้ น เพื่ อ
ราลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ครั้ น เมื่ อ พระนเรศวรทรง
ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภายใน
บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรูปปั้นช้างศึกของ
พระนเรศวรขนาดเท่าของจริง อยู่ภายในสวนที่ตกแต่งไว้
อย่างสวยงามนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดไทยวัฒนาราม” เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากันว่า แต่เดิมชื่อ “วัด
แม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัย
อยู่ในอาเภอแม่สอด และได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคาแหง
หาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา และสังกัดในกรมศาสนา เป็นวัดซึ่งมี
ความงกงามมากอีกแห่งหนึ่งในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ถูกสร้างออกมาด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่ามอีกทั้งยัง
วิจิ ต รงดงาม ภายในวั ด ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธมหามุ ณี ซึ่ งเป็ น พระพุ ท ธรูป ที่ จ าลองมาจากพระพุ ท ธมหามุ ณี อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ แห่งประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมากตั้งแต่
อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบัน

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
15.00 จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.50 นาท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD057
18.55 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่ าช้ าของสายการบิ น และสถานการณ์ ในขณะนั้ น เพื่ อความเหมาะ และความปลอดภั ยในการเดิ น ทาง บริษั ท ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสินใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
สาคัญ

ก้าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 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

เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เด็ก 2-12 ปี พัก
พักท่านเดียว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เพิม่ ท่านละ
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม
21,990
21,990
21,790
21,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
22,990
22,990
22,790
22,490
8,500
25,990
25,990
25,790
25,490
9,500

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

22,990
22,990
22,990
22,990
22,990

22,990
22,990
22,990
22,990
22,990

22,790
22,790
22,790
22,790
22,790

22,490
22,490
22,490
22,490
22,490

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

จ้านวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 6 ท่าน
การเลือกที่นั่ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นั่งบนรถตู้โดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-แม่สอด-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน
1.
2.

กรุ ณ าช าระค่ามัด จาทัว ร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่ว โมงนับ จากวัน จอง พร้อมส่ งส าเนาบัตรประชาชน
(ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงิน
ค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

2.

กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท
หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่
ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
กรณีที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
●
●

●
●
●
●
●

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลาดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

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

