
 

 

เยือนแมส่อด ขา้มเเดนไหวส้าพระธาตเุมืองเมียวดี 
ตาก-แมส่อด-เมียวดี 3วนั 2คืน 

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน-พระบรมธาตเุจดียบ์า้นตาก 
อาบน ้าแร ่แช่น ้าอ ุ่น..ออนเซ็น ถงัไมโ้อค๊ท่ีออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งค าราม 

วดัไทยวฒันาราม-เมืองเมียวดี ไหวพ้ระสองแผน่ดิน-ตลาดริมเมย 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

พัก โรงแรม จงัหวัดตาก 1 คนื,แม่สอด 1 คนื 

เดนิทางทกุวันศกุร ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   

17-19,24-26 มกราคม ,31 มกราคม – 02 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 
08-10,14-16,21-23 กมุภาพันธ,์28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,200.- 
06-08,13-15,20-22,27-29  มนีาคม 2563 6,200.- 
03-05 เมษายน 2563 6,200.- 
10-12,12-14,13-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 6,900.- 
17-19,24-26 เมษายน 2563 6,200.- 
01-03  พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 6,900.- 
08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 

 
 
 
 



 

วันแรกของการเดนิทาง       
กรงุเทพฯ- ตาก-ศาลสมเด็จพระเจา้ตากฯ- วัดพระธาตบุา้นตาก- วัดชยัชนะสงคราม- สะพานสมโภชน์กรงุ

รัตนโกสนิทร ์200 ปี 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย  สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพั บก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดตาก โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารว่าง (1) ขนม

ปัง+น้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 

กลางวัน เดนิทางถงึ จังหวัดตาก “ธรรมชาตน่ิายล ภมูพิลเขือ่นใหญ่ พระเจา้ตากเกรยีงไกร เมอืงไมแ้ละป่างาม” 
บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร      

13.00 น. นําทา่นเขา้สกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ตัง้อยู่ทีถ่นนจรดวถิถีอ่ง เดมิอยู่บนดอยวัดเขาแกว้ 
ตอ่มาชาวเมอืงเห็นว่าไม่สมพระเกยีรต ิจงึพรอ้มใจกนัสรา้งศาลขึน้ใหม่ และหลอ่พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้
ตากสนิในพระอริยิาบถประทบัอยู่บนราชอาสน ์ศาลแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีช่าวตากใหค้วามเคารพนับถอื

และสกัการะ ทกุๆปีในชว่งใกลส้ ิน้ปีจะมงีานฉลองถอืเป็นประเพณีทีช่าวตากร่วมกนัจัดขึน้ 

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วัดพระธาตบุา้นตาก นําทา่นสกัการะ พระบรมธาตุเจดยี์บา้นตาก (พระเจดยีช์เวดากอง

จําลอง) ถอืว่าเป็นพระธาตสุาํหรับผูท้ีเ่กดิราศมีะเมยี ใหท้า่นกราบขอพร “หลวงพ่อทนัใจ” ทีม่คีวามเชือ่ใน

ความศกัดิส์ทิธิข์ององคห์ลวงพ่อ ว่าขอสิง่ใดลว้นแตไ่ดด้งัสมใจปรารถนาทกุประการ 

15.30 น. นําทา่นชม วัดชยัชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชยัชนะ ตามคําบอกเลา่เมือ่นานมาแลว้ การกระทําศกึ ณ บา้น

ระแหง ของกษัตรยิแ์ห่งกรุงสโุขทยัพ่อขนุรามคําแหง ทีม่ชียัชนะขนุสามชน แห่งเมอืงฉอด เชือ่กนัว่ามกีาร
สรา้ง “หลวงพ่อโต-บันดาลชยัใหส้มปราถนา” ใหท้า่นไดข้อพร ทําการงานใหส้าํเร็จลลุว่ง 

16.30 น. นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึที ่สะพานสมโภชนก์รุงรัตนโกสนิทร ์200 ปี สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2525 เพือ่เชือ่ม

สองฝ่ังแม่น้ําปิง ปัจจุบันใชเ้ป็นทางเดนิชมววิทวิทศันข์องแม่น้ําปิง แทนรถจักรยานยนต ์ใหท้า่นไดเ้ดนิ
เทีย่วเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

17.30 น. เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. บรกิารอาหารคํา่(3) ทีร่า้นอาหาร จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนยามคํา่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
วัดโพธคิณุ-วัดไทยสามัคค-ีออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคพั-วัดไทยวัฒนาราม 
07.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. เดนิทางถงึ อ.แม่สอด นําทา่นเขา้สู ่ วัดโพธคิณุ “วัดหว้ยเตย ” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี  ชมพระอุโบสถ 3 ชัน้
คลา้ยเรอืสาํเภาใหญ่ทอ่งไปในคลืน่แห่งขนุเขา ภายในตกแตง่อย่างงดงาม ประดษิฐานพระประทานขนาด

ใหญ่ ใหท้า่นไดก้ราบขอพร เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
11.00 น. นําทา่นสู ่วัดไทยสามัคค ีเป็นวัดทีเ่กา่แก ่ตัง้อยู่ในหมู่บา้นไทยสามัคคซี ึง่เป็นหมู่บา้นทอ่งเทีย่วนําร่อง เป็น

วัดทีม่คีวามงดงามในดา้นประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบลา้นนา  ตลอดจนถงึวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาตป่ิาไมท้ีอุ่ดมสมบูรณ์ วถิชีวีติชาวบา้นชนบทและความความมไีมตรจีติที่
ดขีองชาวบา้นทีน่ี่ทําใหท้กุวันนี้  วัดไทยสามัคคเีป็นทีรู่จ้ักของพุทธศา สนกิชนทัว่ไปตลอดจนถงึ
นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาทําบุญและทอ่งเทีย่วทีว่ัดไทยสามัคคกีนัอย่างไม่ขาดสาย   นําทา่นขอพร 

พระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ทีเ่รยีกพระเจา้ทนัใจนัน้เพราะพธิกีารสรา้งไม่เหมอืนพระพุทธรูป
ทัว่ไป กลา่วคอื การทําพธิปัี้นองคพ์ระ มกีําหนดการทีส่ลบัซบัซอ้นมากมาย ตามพธิกีารแบบลา้นนาไทยที่

พระอรยิะสงฆไ์ดผู้กไว ้  เชน่ กําหนดเวลาในการปั้นตอ้งแลว้เสร็จภายในวันเดยีว  กอ่นพระอาทติยต์กดนิ  
ตลอดพธิปัี้นตอ้งทําพธิเีจรญิพระพุทธมนตต์ลอดจนเสร็จ  เสร็จแลว้ตอ้งทําพธิเีบกิเนตรตลอดทัง้คนืตาม
พธิลีา้นนา วัสดอุุปกรณ์ในการจัดสรา้ง ตอ้งสะอาดบรสิทุธิ์ พรอ้มมวลสารตา่งๆ  อันเป็นมงคล  ทีแ่ปลกคอื

พระเจา้ทนัใจมอีวัยวะภายใน  ทีทํ่าดว้ยเงนิแทอ้ยู่ขา้งใน  และมอีุปเทม่ากมายในการสรา้ง  ไม่สามารถจะ
นํามากลา่วในทีน่ี่ไดท้ัง้หมดดงันัน้พระเจา้ทนัใจ  หรอื  หลวงพ่อทนัใจจงึเป็นทีเ่คารพกราบไหวส้าํ หรับ

พุทธศาสนกิชนทัว่ไป เมือ่มโีอกาสแลว้มักจะมากราบขอพรใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในชวีติตามครรลองอัน
เป็นสมัมาทฎิฐกินัเสมอ เชือ่ว่า จะสาํเร็จโดยทนัใจ สาํหรับพระเจา้ทนัใจรัตนมุงเมอืง  ของวัดไทยสามัคคี
นัน้  ปัจจุบันประดษิฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี  เป็นทีเ่คารพสั กการะของพุทธศาสนกิชน

โดยทัว่ไป  ซึง่เดนิทางมากราบเพือ่เป็นพุทธานุสตริะลกึถงึคณุขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้
กลา่วคอื พระปัญญาคณุ พระบรสิทุธิค์ณุ และพระมหากรุณาธคิณุ 

คําไหวพ้ระเจา้ทนัใจ 
อะหังพุทธทนัใจ สริะสานะมาม ิชะยะสทิธ ิธะนัง 

 ลาภงั ภะวันตเุต โสถภิาคะยัง สขุงัพะลงั ตะกตุะกะ 

อาจารโิย เอวังวันตา อะหังวันทาม ิสพัพะทา 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  
13.00 น. นําทา่นอาบน้ําแร่แชน้ํ่ารอ้น ออนเซ็นอโรคยาศาล น้ําแร่โป่งคําราม หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า อโรคยาศาล 

กจิกรรมแชน้ํ่าแร่รอ้นในถงัไมโ้อ๊ค(ฟร)ี หรอืจะพอกโคลนผสมน้ําผึง้ แชน้ํ่าแร่ฟรคีา่บรกิาร !! แตจ่ะมกีลอ่ง
รับบรจิาคตัง้ไวแ้ลว้แตจ่ติศรัทธา เพือ่ใชใ้นการบํารุงสถานที ่ระหว่างทางนําทา่นแวะรา้นกาแฟพรอ้มชมววิ

น้ําตก รา้นกาษาคพั KASACUP รา้นกาแฟทีน่ี่มทีีน่ั่งชวิๆหลายโซน น่ังรับลมเย็นๆแบบ  360 องศา หรอืจะ
น่ังชมน้ําตกมองสายน้ําพักกายพักใจ ก็ผ่อนคลายไปอกีแบบ 

17.00 น. นําทา่นชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม  วัดนกิายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญ

และพม่าทีส่วยงาม เจดยี ์และหงสค์ูส่ทีองอร่าม แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของชาวมอญ นําทา่นกราบ
สกัการะ พระมหามุนี ทีจํ่าลองมาจากเมอืงมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า และสกัการะ พระไสยาสน์  ศลิปะแบบ
พม่า ทีใ่หญ่ทีส่ดุของทางภาคเหนือ 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(6) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเจท ูแม่สอด หรอืเทยีบเทา่ 

ทีพ่ัก โรงแรมเจท ูแม่สอด หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     

เทีย่วแม่สอด-เมยีวด-ีชมวัดตา่งๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดรมิเมย-ตลาดมูเซอร-์นครสวรรค-์กรุงเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อําลาทีพ่ัก นําทา่นเดนิทางสู ่ ดา่นชายแดนไทย- เมยีนมาร์  ขา้มสะพานรมิเมยเขา้สู ่ เมอืงเมยีวดี  นําทา่น
ไหวพ้ระ 2 แผ่นดนิ ชมชวีติความเป็นอยู่เพือ่นบา้น ชม วัดสว่ยมนิวุ่น “วัดเจดยีท์อง ” หรอื “วัดเวเมยีน
โหว่นเซตี”้ ถอืว่าเป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงเมยีวด ีประดษิฐาน “พระมหามุณีย์ ” พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิข์องเมยีน

มาร ์พระมหาเจดยีส์ทีองอร่าม ตัง้โดดเดน่มคีวามสงู 123 ฟตุ 3 นิว้ ยอดฉัตรพระเจดยีม์กีารประดบัอัญมณี
นานาชนดิ จากนัน้เดนิทางสู ่ วัดมเิจากง (วัดจระเข )้ ซึง่มจีระเขปู้นปั้นขนาดใหญ่ทาสเีขยีวยาว 65 เมตร 

นอนแบกหอไตรอยู่    
10.30 น. นําทา่นเขา้ชม วัดเจา้โหลง่จี (วัดกอ้นหนิใหญ่ ) วัดนี้ชาวพม่านยิมมาขอพร และยกกอ้นหนิเสีย่งทาย 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว ตลาดบุเรงนอง  สมัผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลอืกซือ้สนิคา้ของ

ฝาก ผลไม ้และขนมพืน้เมอืงตา่งๆ    
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 
14.30 น. แวะซือ้ผลไมต้า่งๆ ทีต่ลาดชาวเขาดอยมูเซอร ์จากนัน้เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

19.00 น. บรกิารอาหารคํา่(9) ทีร่า้นอาหาร จังหวัดนครสวรรค ์
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

24-26 มกราคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

31 มกราคม -02 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

08-10 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

14-16 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

21-23 กมุภาพันธ ์2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

06-08  มนีาคม 2563  6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

13-15  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

20-22  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

27-29  มนีาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 



 

03-05 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

10-12 เมษายน 2563  

(เทศกาลสงกรานต)์ 
6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

12-14 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

13-15 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต)์ 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

17-19 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

24-26 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

01-03  พฤษภาคม 2563  
(วันแรงงาน) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก ,คา่รักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเส ร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 



 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ
1.ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง  หรอืยกเลกิการเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ
ตามทีก่ําหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามันขึน้  กอ่นการเดนิทาง  หรอืมกีารปรับ    
ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  เพือ่   
ใหเ้ป็นไปตามความเหม าะสมของสถานทีแ่ละเวลา  ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น    
สาํคญั  หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย  สญูเสยี  หรอืไดร้ับ    

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 
4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 
5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้  หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่  อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้    

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืว่าทา่น    
ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 


