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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษายน  02-06 / 03-07 / 04-08 / 21-25 / 28เม.ย.-02พ.ค. / 30เม.ย.-04พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-05 / 02-06 / 05-09 / 07-11 / 12-16  / 19-23 / 22-26 / 26-30 
 มิถุนายน  01-05 / 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30มิ.ย.-04ก.ค. 
 กรกฎาคม  07-11 / 14-18 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 27-31 
 สิงหาคม  04-08 / 11-15 / 18-21 / 25-29  
 กนัยายน  01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 

 
วันที่(1)  กรุงเทพฯ – ตำก - อุ้มผำง    
09.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ มีเจา้หนา้ที่คอยให้บริการ 
11.45 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ าเภอแม่สอด ดว้ยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD8122 
13.00 น. เดินถึงสนามบินแม่สอด น าท่านขึ้นรถตูเ้ดินทางสู่อุง้ผา 
18.00 น. น าท่านเขา้พกัรีสอร์ท และ รับประทานอาหารเยน็ 
ค ่า อาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน  
วันที่(2)  ล่องเรือยำงห้วยแม่กลอง – ผำปอง – น ้ำตกทีลอจ้อ  - น ้ำตกทีลอซู – วังปลำปุง 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั (การแต่งกายประจ าวนั ควรแต่งกายดว้ยชุดที่คล่องแคล่วเหมาะกบัการท ากิจกรรม

ผจญภยั) 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง น าท่านท ากิจกรรมสุดมนัส์ ล่องแก่งเรือยางห้วยแม่
กลอง ห้วยแม่กลองนั้นเป็น
ลุ่มน ้ าส าคญัของภาคเหนือ
ในประเทศไทย เป็นแหล่ง
ต้นน ้ าที่สวยงามและอุดม
สมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและชีววิทยา อัน
น่าสนใจ น าท่านล่องเรือไป
ตามห้วยแม่กลองชมความ
ง า ม ข อ ง แ ห ล่ ง ต้ น น ้ า
ธรรมชาติ น าท่านชมแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ  ชมผาปอง 
สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไมอ้นัสวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุง้ผาง น าท่านชมความสวยงามของ 
น ้ าตกทีลอจอ้ หรือน ้ าตกสายฝน เป็นน ้ าตกที่สวยงามอยู่ระหว่างการเดินทางเพ่ือไปยงัน ้ าตกทีลอซู น าท่าน 
ชมผาผ้ึง ธารน ้าร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด จากนั้น
น าท่านเดินทางต่อไปยงัน ้าตกทีลอซูใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40นาที  *** กรุณาเตรียมการแต่งกายด้วยชุดที่
คล่องแคล่ว รองเท้าส าหรับเดินป่า และ อุปกรณ์ส าหรับยังชีพ กระบอกน ้า ถุงเท้ากันทาก และ ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิค 
บ่าย น าท่ าน เดิ น เท้ า  (ระ ย ะ

ทางเดินไป-กลบัประมาณ 3 
กิโลเมตร) เพื่อเข้าชมความ
สวยงามของ “น ้าตกทีลอซู” 
น ้าตกที่ไดช่ื้อว่างดงามที่สุด
ในประเทศไทย น ้ าตกทีลอ
ซูเปรียบดังผ้าม่ านในพง
ไพ รผืน ใหญ่ ด้ วยค วาม
สวยงามของลักษณะพิเศษ
ทางธรรมชาติหล่อหลอม
ให้เกิดเป็นทศันีภาพอนังดงามเกินจะบรรยาย น ้าตกทีลอซูเกิดจากล าห้วยหลกั ไดแ้ก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วย
กลอ้ทอ ไหลรวมกนัผ่านช่องเขาขาดเกิดเป็นน ้ าตกทีลอซูที่สวยงาม น ้าตกทีลอซูยงัเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่
ส าคญัของฝืนป่าอุง้ผางและสัตวน์้อยใหญ่อีกดว้ย มีเวลาให้ท่านพกัผ่อนชมความงดงามของน ้ าตก ดูสัตวป่์า



 
 
 
 
 
 

นอ้ยใหญ่บริเวณน ้าตก เดินเล่นถ่ายรูป ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ “วงัปลาปุง” อยูใ่นต าบลแม่กลอง 
จงัหวดัตาก เป็นฝายชลอน ้าขนาดเล็กที่มีปลาอาศยัอยู ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของที่พกั(เมนูบาร์บีคิว) 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน  
 
วันที่(3)  ดอยหัวหมด - น ้ำตกปะละทะ – วัดเซปละ – น ้ำผุดธรรมชำติ – พิพิธภัณฑ์ทุ่งใหญ่ 
05.00 น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหัวหมด” 

เพื่อชมพระอาทิตย์สาดแสงในยามรุ่งอรุณ 
ดอยหัวหมดเป็นสถานที่ที่สวยงามในยามเช้า
ด้วยความงดงามของเหล่าหมู่ เมฆหมอกที่
รวมตัวกันทศันีภาพที่มองไปไกลสุดลูกหูลูก
ตา ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก ผืน
ป่าสีเขียว ทอ้งฟ้าสีทองสาดแสง ความงดงาม
ที่ จับตาท่ าน  ให้ เวลาท่ าน เก็บภาพความ

ประทบัใจน้ี 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 
  หลังรับประทานอาหารเช้า  น าคณะท่ าน

เดินทางสู่ “น ้ำตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง 
บริเวณน ้ าตกปะละทะ เป็นที่ตั้ งของหมู่บ้าน
กระเหร่ียงปะละทะ ซ่ึงเป็นชนพ้ืนถิ่นของ



 
 
 
 
 
 

บริเวณดังกล่าว ให้ท่านได้มีเวลาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความงามของน ้ าตกปะละทะ ซ่ึงมีความสูง
ประมาณ 3 เมตรลดหลัน่กนัไหลสู่แอ่งน ้ าธรรมชาติ ให้ท่านไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ แช่ขาเล่นน ้ า ถ่ายรูปความ
งามของน ้าตก จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านรับประทานอาหาร น ำท่ำนเที่ยววัดเซปละ ชมโบสถไ์มแ้กะ
ลายแสนสวยงามตามศิลปะพ้ืนเมือง จำกนั้นชมบ่อน ้ำผุดธรรมชำติที่สะอาดบริสุทธ์ิ ท่านจะพบกบัธรรมชาติ
ที่แสนสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย น ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์ทุ่งใหญ่นเรศวร  น า

ท่ านท ากิ จกรรม ส่องสั ตว์ ณ  ทุ่ งใหญ่
น เรศวร เขารักษาพัน ธ์ุสัตว์ป่ าทุ่ งใหญ่
นเรศวรเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศ
ไทย โดยการลงทะเบียนของยูเนสโก ภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขา
สูงสุด คือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลาง
ของพ้ืนที่ เป็นตน้น ้าของล าธารหลายสาย มี
ป่าไมห้ลายชนิดประกอบดว้ยทุ่งหญา้ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตวป่์าหลายชนิดอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของที่พกั 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน  
 
วันที่(4)  อุ้งผำง – น ้ำตกพำเจริญ – โรชำคำเฟ่  ถ ำ้สีฟ้ำ– ศำลพระวอ ตลำดชำวเขำ ดอยมูเซอร์ 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเช็คเอาทท์ี่พกัเดินทางสู่ “น ้าตกพาเจริญ” 
น าตกพาเจริญเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติที่สวยงามเกิดจากหินปูนที่
ทบัถมกนัเป็นชั้นลดหลัน่กนัลงมา มีสายน ้ าไหลผ่านสวยงาม ให้
ท่านไดม้ีเวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสนสวยงามของน ้าตกแห่ง

น้ี จากนั้นแวะบรรยากาศชิลๆ โรชาคาเฟ่ คาเฟ่บรรยากาศชิลๆ ให้
ท่านจิบกาแฟยามสายถ่ายรูปเล่นก่อนเดินทางสู่แม่สอด จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ถ ้าสีฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวภายในถ ้าเป็นสีฟ้าเกิดจาก
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ท าให้ถ ้ามีสีฟ้าสวยสดใส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิที่มีเร่ืองราวสืบเน่ืองมาแต่คร้ังสมยักรุงธนบุรี โดย
พระเจา้ตากไดแ้ต่งตั้งนกัรบชาวกระเหร่ียงให้เป็นนายหนา้
ด่านแม่ละเมาเพ่ือเป็นทพัหนา้ในการปกป้องบา้นเมืองและ
ส่งข่าวสาร น าคณะท่านแวะชอปป้ิง “ตลาดชาวเขาดอย
มูเซอร์” เป็นตลาดที่ชนพ้ืนเมืองชาวมูเซอร์จะน าสินคา้มา
ขายกนั ให้ท่านไดม้ีเวลาซ้ือของพ้ืนเมอืง ของฝาก แวะ
ถ่ายรูปกบัชาวดอย  

เยน็ บริการอาหารมื้อเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
ที่พัก:  CENTRA BY CENTARA MAE SOT หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่(5)  แม่สอด – ศำลพระเจ้ำตำกสิน - โป่งค ำรำม – วัดไทยวัฒนำรำม   
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 
 น ำท่ำนสักกำระ ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  ถือไดว่้าเป็น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองตาก ตั้งอยู่ตรงขา้มสนาม

กีฬาเทศบาลแม่สอด  สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คร้ันเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ 
เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์  โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภายในบริเวณศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรูปป้ันช้างศึก
ของพระนเรศวรขนาดเท่าของจริง อยูภ่ายใน
สวนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  จากนั้ นน ำ
ท่ำนเดินทำงแวะไปโป่งค ำรำม ซ่ึงในบา้นแม่
กาษา นอกจากจะมี น ้ าพุร้อนแม่กาษา ซ่ึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือมาเน่ินนานแลว้ 
ยงัมีอโรคยา โป่งค ารามซ่ึง ออนเซ็นแห่งแม่
กาษา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่
น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของจังหวดัตาก  เป็น
การแช่ออนเซ็นในถังไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่ นแบบเก๋ๆ  โดยใช้สายธารน ้ าร้อนที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมา
ปรับปรุงเสริมแต่งเพ่ือความเหมาะสม ใช้เป็นสถานที่บ าบัดรักษาโรค ส าหรับการแช่น ้ าร้อน และพอกบ่อ
โคลนเพ่ือสุขภาพ เพ่ือช่วยผ่อนคลายและเพ่ือการท่องเที่ยว   เป็นบ่อน ้ าแร่ที่มีคุณภาพที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ
ต่างๆ 



 
 
 
 
 
 

 น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “วัดไทยวัฒนำรำม” เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากนัว่า แต่เดิมช่ือ 
“วดัแม่ตาวเง้ียว” หรือ “วดัไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่
อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด และไดก้ลายเป็นผูใ้หญ่บ้านคนแรกของหมู่บา้นแม่ตาว ซ่ึง
ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจ
ค า แ ห ง ห า ญ  ค ร้ั น ใ น ปี  พ .ศ .2500 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้วดัน้ีเป็น
วดัพระพุทธศาสนา และสังกดัในกรมศาสนา 
เป็นวดัซ่ึงมีความงกงามมากอีกแห่งหน่ึงใน
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ที่ถูกสร้างออกมา
ดว้ยศิลปะแบบวดัในพม่า สีเหลืองทองอร่าม
อีกทั้งยงัวิจิตรงดงาม ภายในวดั ประดิษฐาน
พระพุทธมหามุณีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่จ าลอง
มาจากพระพุทธมหามุณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวจงัหวดัตากศรัทธาเลื่อมใสกนัมากตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั 

14.00 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.10 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8125 
17.20 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ พกัห้องละ 2 

ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

 

21 – 25 เม.ย. 64 20,990 20,990 6,500 

28 – เม.ย. 02 พ.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

01-05 พ.ค. 64 23,990 23,990 7,500 



 
 
 
 
 
 

02-06 พ.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

05-09 พ.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

07-11 พ.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

12-16 พ.ค. 64   20,990 20,990 6,500 

19-23 พ.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

22-26 พ.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

26-30 พ.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

01-05 มิ.ย. 64 23,990 23,990 7,500 

02-06 มิ.ย. 64 23,990 23,990 7,500 

09-13 มิ.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

12-16 มิ.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

19-23 มิ.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

22-26 มิ.ย. 64 23,990 23,990 7,500 

26-30 มิ.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

07-11 ก.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

14-18 ก.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

21-25 ก.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

22-26 ก.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

24-28 ก.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

27-31 ก.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

04-08 ส.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

11-15 ส.ค. 64 23,990 23,990 7,500 

18-21 ส.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

25-29 ส.ค. 64 21,990 21,990 6,500 

01-05 ก.ย. 64 21,990 21,990 6,500 



 
 
 
 
 
 

 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-แม่สอด // แม่สอด-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ 
3. โรงแรมที่พกั 4 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน  

4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  

5. ค่าล่องแพยางล าน ้าแม่กลอง พร้อมเส้ือชูชีพและเจา้หนา้ที่ดูแลอ านวยความสะดวก 
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
3.  

เง่ือนไขกำรยกเลิก   

08-12 ก.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

15-19 ก.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

22-26 ก.ย. 64 21,990 21,990 6,500 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำง 8 ท่ำน 



 
 
 
 
 
 

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก
แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


