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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 กรกฎาคม  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30  / 30 ก.ค.-02 ส.ค. 
 สิงหาคม  06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กนัยายน  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – ตำก – อุ้มผำง     
22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนบัพบ ลิกไนทท์วัร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชนั เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับอ านวยความ

สะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP ระหว่างค ่าคืนให้ท่านพกัผ่อน

ระหว่างนัง่รถ (ประมาณ 12 ชัว่โมง / 640 Km) 

วันที่สอง(2)  น ้ำตกปะละทะ – ถ ำ้ตะโค๊ะบิ๊ – วังปลำปุง – ชมโบสถ์ไม้สัก 
06.00 น. น าท่านเดินทางถึงอ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ให้ทุกท่านท าธุระส่วนตวั ลา้งหนา้

แปรงฟันเปลี่ยนชุดล าลองเพ่ือเดินทางท่องเที่ยวกนัในวนัน้ี 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 
  หลังรับประทานอาหารเช้า  น าคณะท่าน

เดินทางสู่ “น ้ำตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้ง
ผาง บริเวณน ้ าตกปะละทะ เป็นที่ตั้ งของ
หมู่บ้านกระเหร่ียงปะละทะ ซ่ึงเป็นชนพ้ืน
ถิ่นของบริเวณดังกล่าว ให้ท่านได้มี เวลา
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความงามของ

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• พกัที่พกัระดบัมาตรฐาน พกัห้องละ 2 ท่าน 
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

น ้าตกปะละทะ ซ่ึงมีความสูงประมาณ 3 เมตรลดหลัน่กนัไหลสู่แอ่งน ้าธรรมชาติ ให้ท่านไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ 
แช่ขาเล่นน ้า ถ่ายรูปความงามของน ้าตก จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านรับประทานอาหาร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย จากนั้ นน าท่ าน เดินทางสู่  “ถ ้ า

ตะโค๊ะบิ๊” เป็นถ ้ามืดที่มีทางเดินลง
ไปเป็นชั้ นๆ ภายในถ ้ ามี จุดแยก
หลายทางเป็นถ ้ าขนาดใหญ่ที่มี
เพดานถ ้ าสูง มีหินงอกหินย้อยที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ใน
เขต รักษาพัน ธ์ุสั ตว์ป่ าอุท ยาน
แห่งชาติอุ ้งผาง ภายในถ ้ ามี จุด
ส ารวจลกัษณะพิเศษทางธรณีวิทยา
ที่ น่าศึกษา ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูป
เดินเล่นชมความสวยงามของถ ้ าแห่งน้ี (ระหว่างท ากิจกรรม ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ “วงัปลาปุง” อยู่ในต าบลแม่กลอง จงัหวดัตาก เป็นฝายชลอน ้ า
ขนาดเล็กที่มีปลาอาศยัอยู่ จากนั้นน าท่านไปชม “โบสถ์ไมส้ัก” “วดัหนองหลวง” เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยชาว
กระเหร่ียง ตวัโบสถเ์ป็นไมสั้กทองสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ท่านไดสั้กการะพระพุทธรูปที่มีลกัษณะ
คลา้ยพระพุทธชินราช จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของที่พกั 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน  

** ห้องพักแบบพัดลม พักห้องละ 2 ท่ำน ** 

 
วันที่สำม(3)  ล่องเรือยำงห้วยแม่กลอง – ผำปอง – น ้ำตกทีลอจ้อ – น ้ำตกทีลอซู  
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั (การแต่งกายประจ าวนั ควรแต่งกายดว้ยชุดที่คล่องแคล่วเหมาะ

กบัการท ากิจกรรมผจญภยั) 



 
 
 
 
 
 
 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง น าท่านท ากิจกรรมสุดมนัส์ ล่องแก่งเรือยางห้วยแม่
กลอง ห้วยแม่กลองนั้นเป็นลุ่มน ้ า
ส าคัญของภาคเหนือในประเทศ
ไทย เป็นแหล่งต้นน ้ าที่สวยงาม
และอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติและชีววิทยา อัน
น่าสนใจ น าท่านล่องเรือไปตาม
ห้วยแม่กลองชมความงามของ
แหล่งตน้น ้ าธรรมชาติ น าท่านชม
แหล่งศึกษาธรรมชาติ  ชมผาปอง 
สถานที่ที่ ซ่อนอยู่ในแมกไม้อัน
สวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุง้ผาง น าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกทีลอจอ้ หรือน ้าตกสายฝน  
เป็นน ้ าตกที่สวยงามอยู่ระหว่างการเดินทางเพ่ือไปยงัน ้ าตกทีลอซู น าท่าน ชมผาผ้ึง ธารน ้ าร้อน และ 
แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผา
เลือด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไป
ยังน ้ าตกทีลอซูใช้ เวลาเดินทาง
ประม าณ  40 น าที   *** ก รุณ ำ
เต รี ยม ก ำรแ ต่ งก ำย ด้ วย ชุ ดที่
คล่องแคล่ว รองเท้ำส ำหรับเดินป่ำ 
แ ล ะ  อุ ป ก ร ณ์ ส ำห รั บ ยั ง ชี พ 
กระบอกน ้ ำ ถุงเท้ ำกันทำก และ 
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิค 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินเทา้ (ระยะทางเดินไป-กลบัประมาณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเขา้ชมความสวยงามของ “น ้ าตกทีลอซู” 
น ้ าตกที่ได้ช่ือว่างดงามที่สุดในประเทศไทย น ้ าตกทีลอซูเปรียบดังผา้ม่านในพงไพรผืนใหญ่ด้วยความ
สวยงามของลกัษณะพิเศษทางธรรมชาติหล่อหลอมให้เกิดเป็นทศันีภาพอนังดงามเกินจะบรรยาย น ้าตกทีลอ
ซูเกิดจากล าห้วยหลกั ไดแ้ก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกลอ้ทอ ไหลรวมกนัผ่านช่องเขาขาดเกิดเป็นน ้าตกทีลอ
ซูที่สวยงาม น ้าตกทีลอซูยงัเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่ส าคญัของฝืนป่าอุง้ผางและสัตวน์อ้ยใหญ่อีกดว้ย มีเวลา
ให้ท่านพกัผ่อนชมความงดงามของน ้าตก ดูสัตวป่์านอ้ยใหญ่บริเวณน ้าตก เดินเล่นถ่ายรูป ไดเ้วลาอนัสมควร
น าคณะท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของที่พกั(เมนูบาร์บีคิว) 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน  

** ห้องพักแบบพัดลม พักห้องละ 2 ท่ำน ** 
 

 

วันที่ส่ี(4)  ชมพระอำทิตย์ยำมรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด – น ้ำตกพำเจริญ – ศำลพระวอ   
                  ตลำดชำวเขำดอยมูเซอร์ – วัดไทยวัฒนำรำม – กรุงเทพฯ 
05.00 น. น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหัว

หมด” เพื่อชมพระอาทิตย์สาดแสง
ในยามรุ่งอรุณ  ดอยหัวหมดเป็น
สถานที่ที่สวยงามในยามเช้าด้วย
ความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอก
ที่รวมตวักนัทศันีภาพที่มองไปไกล
สุดลูกหูลูกตา ท่านจะเห็นความงาม



 
 
 
 
 
 
 

ของทะเลหมอก ผืนป่าสีเขียว ท้องฟ้าสีทองสาดแสง ความงดงามที่จบัตาท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจน้ี 

07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเช็คเอาท์ที่พกัเดินทางสู่ “น ้ าตกพาเจริญ” น าตกพาเจริญเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่

สวยงามเกิดจากหินปูนที่ทบัถมกนั
เป็นชั้นลดหลัน่กนัลงมา มีสายน ้ า
ไหลผ่านสวยงาม ให้ท่านไดม้ีเวลา
ถ่ายรูป เก็บภาพธรรมชาติแสน
สวยงามของน ้ าตกแห่งน้ี จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” 
เป็นศาลศัก ด์ิ สิท ธ์ิที่ มี เร่ือ งราว
สืบเน่ืองมาแต่คร้ังสมัยกรุงธนบุรี 
โดยพระเจ้าตากได้แต่งตั้ งนักรบ
ชาวกระเหร่ียงให้เป็นนายหนา้ด่าน
แม่ละเมาเพ่ือเป็นทพัหนา้ในการปกป้องบา้นเมืองและส่งข่าวสาร  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าคณะท่านแวะชอปป้ิง “ตลาด

ชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็นตลาดที่ชน
พ้ืนเมืองชาวมูเซอร์จะน าสินค้ามา
ขายกัน ให้ท่านได้มี เวลาซ้ือของ
พ้ืนเมือง ของฝาก แวะถ่ายรูปกับ
ชาวดอย จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่ง
หน้าสู่ “วดัไทยวฒันาราม” เป็นวดั
เก่าแก่มีประวติัยาวนานกว่า 100 ปี 
ว่ากัน ว่า แต่ เดิม ช่ือ  “วัดแม่ตาว
เง้ียว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้ นมาตั้ งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพ
ครอบครัวมาอาศยัอยู่ในอ าเภอแม่สอด และได้กลายเป็นผูใ้หญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ซ่ึงต่อมา
ไดรั้บพระราชทานนามว่า หมื่นอาจค าแหงหาญ คร้ันในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้วดัน้ี
เป็นวดัพระพุทธศาสนา และสังกดัในกรมศาสนา เป็นวดัซ่ึงมีความงกงามมากอีกแห่งหน่ึงในอ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก ที่ถูกสร้างออกมาดว้ยศิลปะแบบวดัในพม่า สีเหลืองทองอร่ามอีกทั้งยงัวิจิตรงดงาม ภายในวดั 
ประดิษฐานพระพุทธมหามุณีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่จ าลองมาจากพระพุทธมหามุณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง



 
 
 
 
 
 
 

ของชาวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวจงัหวดัตากศรัทธาเลื่อมใสกนัมาก
ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั จากนั้น มุ่งหนา้กลบัสู่ กรุงเทพฯ 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางคร้ังน้ี 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศกม์ีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัห้องละ 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 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,590 2,000 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 96,590 3,000 

01-04 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 96,590 3,000 
02-05 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 96,590 3,000 
03-06 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 96,590 3,000 
06-09 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
08-11 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
13-16 พ.ค. 64   8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
20-23 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
23-26 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
27-30 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
02-05 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
03-06 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
04-07 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
11-14 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 



 
 
 
 
 
 
 

18-21 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
25-28 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
02-05 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
09-12 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
16-19 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
23-26 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
24-27 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
27-30 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
06-09 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
11-14 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
12-15 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
13-16 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
20-23 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
27-30 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
03-06 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
10-13 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
17-20 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 
24-27 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 2,000 

*** เพียงจ ำนวน 8 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 

กำรเลือกที่นั่ง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   



 
 
 
 
 
 
 

2. โรงแรมที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่าล่องแพยางล าน ้าแม่กลอง พร้อมเส้ือชูชีพและเจา้หนา้ที่ดูแลอ านวยความสะดวก 
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 
 
 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 4,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

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

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมัดจ 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 ในช่วงภำวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 


