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Tour Code : TMTAKBS-00 
 

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 จังหวัดตาก 1 คนื,แม่สอด 1 คนื 

เดนิทางทกุวันศกุร ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   

26-28 เมษายน 2562 6,200.- 
03-05,10-12,18-20(วันวสิาขบชูา),24-26 พฤษภาคม 2562 6,200.- 
31 พฤษภาคม-02 มถินุายน,07-09,14-16,21-23,28-30 มถินุายน 2562 6,200.- 
05-07,12-14,19-21,26-28 กรกฎาคม 2562 6,200.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจา้ตากฯ-วัดพระธาตุบา้นตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุง

รัตนโกสนิทร ์200 ปี 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดตาก โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารว่าง(1) ขนม
ปัง+น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 

11.30 น. เดนิทางถงึ จังหวัดตาก “ธรรมชาตน่ิายล ภมูพิลเขือ่นใหญ่ พระเจา้ตากเกรยีงไกร เมอืงไมแ้ละป่างาม” 
บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร      

13.00 น. น าทา่นเขา้สกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ตัง้อยู่ทีถ่นนจรดวถิถีอ่ง เดมิอยู่บนดอยวัดเขาแกว้ 

ตอ่มาชาวเมอืงเห็นว่าไม่สมพระเกยีรต ิจงึพรอ้มใจกนัสรา้งศาลขึน้ใหม่ และหลอ่พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้
ตากสนิในพระอริยิาบถประทบัอยู่บนราชอาสน ์ศาลแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีช่าวตากใหค้วามเคารพนับถอื
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และสกัการะ ทกุๆปีในชว่งใกลส้ ิน้ปีจะมงีานฉลองถอืเป็นประเพณีทีช่าวตากร่วมกนัจัดขึน้ 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระธาตบุา้นตาก น าทา่นสกัการะ พระบรมธาตุเจดยีบ์า้นตาก (พระเจดยีช์เวดากอง

จ าลอง) ถอืว่าเป็นพระธาตสุ าหรับผูท้ีเ่กดิราศมีะเมยี ใหท้า่นกราบขอพร “หลวงพ่อทนัใจ” ทีม่คีวามเชือ่ใน

ความศกัดิส์ทิธิข์ององคห์ลวงพ่อ ว่าขอสิง่ใดลว้นแตไ่ดด้งัสมใจปรารถนาทกุประการ 

15.30 น. น าทา่นชม วัดชยัชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชยัชนะ ตามค าบอกเล่าเมื่อนานมาแลว้ การกระท าศกึ ณ บา้น

ระแหง ของกษัตรยิแ์ห่งกรุงสโุขทยัพ่อขนุรามค าแหง ทีม่ชียัชนะขนุสามชน แห่งเมอืงฉอด เชือ่กนัว่ามกีาร
สรา้ง “หลวงพ่อโต-บันดาลชยัใหส้มปราถนา” ใหท้า่นไดข้อพร ท าการงานใหส้ าเร็จลลุว่ง 

16.30 น. น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึที ่สะพานสมโภชนก์รุงรัตนโกสนิทร ์200 ปี สรา้งข ึน้เมือ่ปี พ.ศ.2525 เพื่อเชือ่ม

สองฝ่ังแม่น ้าปิง ปัจจุบันใชเ้ป็นทางเดนิชมววิทวิทัศน์ของแม่น ้าปิง แทนรถจักรยานยนต ์ใหท้่านไดเ้ดนิ
เทีย่วเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

17.30 น. เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นยามค า่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม เวยีงตาก รเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

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

09.30 น. เดนิทางถงึ อ.แม่สอด น าทา่นเขา้สู ่วัดโพธคิุณ “วัดหว้ยเตย” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาส ีชมพระอุโบสถ 3 ชัน้
คลา้ยเรอืส าเภาใหญ่ทอ่งไปในคลืน่แห่งขนุเขา ภายในตกแตง่อย่างงดงาม ประดษิฐานพระประทานขนาด

ใหญ่ ใหท้า่นไดก้ราบขอพร เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
11.00 น. น าทา่นสู ่วัดไทยสามัคค ีเป็นวัดทีเ่กา่แก ่ตัง้อยู่ในหมู่บา้นไทยสามัคคซี ึง่เป็นหมู่บา้นทอ่งเทีย่วน าร่อง เป็น

วัดที่มีความงดงามในดา้นประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบลา้นนา ตลอดจนถงึวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาตป่ิาไมท้ีอุ่ดมสมบูรณ์ วถิชีวีติชาวบา้นชนบทและความความมีไมตรีจติที่
ดีของชาวบา้นที่นี่ท าใหทุ้กวันนี้  วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู จ้ักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึง
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท าบุญและท่องเทีย่วทีว่ัดไทยสามัคคกีันอย่างไม่ขาดสาย  น าท่านขอพร 

พระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ทีเ่รยีกพระเจา้ทนัใจนัน้เพราะพธิีการสรา้งไม่เหมือนพระพุทธรูป
ทัว่ไป กลา่วคอื การท าพธิปัี้นองคพ์ระ มกี าหนดการทีส่ลบัซบัซอ้นมากมาย ตามพธิกีารแบบลา้นนาไทยที่

พระอรยิะสงฆไ์ดผู้กไว ้เชน่ ก าหนดเวลาในการปั้นตอ้งแลว้เสร็จภายในวันเดยีว ก่อนพระอาทติยต์กดนิ 
ตลอดพธิปัี้นตอ้งท าพธิีเจรญิพระพุทธมนตต์ลอดจนเสร็จ เสร็จแลว้ตอ้งท าพธิีเบกิเนตรตลอดทัง้คนืตาม
พธิลีา้นนา วัสดอุุปกรณ์ในการจัดสรา้ง ตอ้งสะอาดบรสิทุธิ ์พรอ้มมวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ทีแ่ปลกคอื

พระเจา้ทันใจมีอวัยวะภายใน ทีท่ าดว้ยเงนิแทอ้ยู่ขา้งใน และมีอุปเท่มากมายในการสรา้ง ไม่สามารถจะ
น ามากล่าวในทีน่ี่ไดท้ัง้หมดดังนัน้พระเจา้ทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจงึเป็นทีเ่คารพกราบไหวส้ าหรับ

พุทธศาสนกิชนทัว่ไป เมือ่มโีอกาสแลว้มักจะมากราบขอพรใหม้ีความเจรญิรุ่งเรืองในชวีติตามครรลองอัน
เป็นสมัมาทฎิฐกินัเสมอ เชือ่ว่า จะส าเร็จโดยทนัใจ ส าหรับพระเจา้ทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคี
นั้น ปัจจุบันประดษิฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

โดยทั่วไป ซึง่เดนิทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสตริะลกึถงึคุณขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
กลา่วคอื พระปัญญาคณุ พระบรสิทุธิค์ณุ และพระมหากรุณาธคิณุ 

ค าไหวพ้ระเจา้ทนัใจ 
อะหังพุทธทนัใจ สริะสานะมาม ิชะยะสทิธ ิธะนัง 

 ลาภงั ภะวันตเุต โสถภิาคะยัง สขุงัพะลงั ตะกตุะกะ 

อาจารโิย เอวังวนัตา อะหังวันทาม ิสพัพะทา 
 
 

 
 

 
 

 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5) ทีร่า้นอาหาร  
13.00 น. น าทา่นอาบน ้าแร่แชน่ ้ารอ้น ออนเซ็นอโรคยาศาล น ้าแร่โป่งค าราม หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า อโรคยาศาล 

กจิกรรมแชน่ ้าแร่รอ้นในถงัไมโ้อ๊ค(ฟร)ี หรอืจะพอกโคลนผสมน ้าผึง้ แชน่ ้าแร่ฟรีค่าบรกิาร!! แต่จะมีกล่อง

รับบรจิาคตัง้ไวแ้ลว้แตจ่ติศรัทธา เพือ่ใชใ้นการบ ารุงสถานที ่ระหว่างทางน าทา่นแวะรา้นกาแฟพรอ้มชมววิ
น ้าตก รา้นกาษาคพั KASACUP รา้นกาแฟทีน่ี่มทีีน่ั่งชวิๆหลายโซน น่ังรับลมเย็นๆแบบ 360 องศา หรือจะ
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น่ังชมน ้าตกมองสายน ้าพักกายพักใจ ก็ผ่อนคลายไปอกีแบบ 
17.00 น. น าท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม วัดนกิายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญ

และพม่าทีส่วยงาม เจดยี ์และหงสค์ู่สทีองอร่าม แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรืองของชาวมอญ น าท่านกราบ
สกัการะ พระมหามุนี ทีจ่ าลองมาจากเมอืงมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า และสกัการะ พระไสยาสน์ ศลิปะแบบ
พม่า ทีใ่หญ่ทีส่ดุของทางภาคเหนือ 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(6) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 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. อ าลาทีพ่ัก น าท่านเดนิทางสู ่ด่านชายแดนไทย-เมียนมาร ์ขา้มสะพานรมิเมยเขา้สู ่เมืองเมียวด ีน าท่าน

ไหวพ้ระ 2 แผ่นดนิ ชมชวีติความเป็นอยู่เพื่อนบา้น ชม วัดส่วยมนิวุ่น “วัดเจดยีท์อง” หรือ “วัดเวเมียน

โหว่นเซตี”้ ถอืว่าเป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงเมยีวด ีประดษิฐาน “พระมหามุณีย”์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิข์องเมียน
มาร ์พระมหาเจดยีส์ทีองอร่าม ตัง้โดดเดน่มคีวามสงู 123 ฟตุ 3 นิว้ ยอดฉัตรพระเจดยีม์กีารประดบัอัญมณี

นานาชนดิ จากนัน้เดนิทางสู ่วัดมเิจากง(วัดจระเข)้ ซึง่มีจระเขปู้นปั้นขนาดใหญ่ทาสเีขยีวยาว 65 เมตร 
นอนแบกหอไตรอยู่    

10.30 น. น าท่านเขา้ชม วัดเจา้โหล่งจี(วัดกอ้นหนิใหญ่) วัดนี้ชาวพม่านิยมมาขอพร และยกกอ้นหินเสีย่งทาย 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว ตลาดบุเรงนอง สมัผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลอืกซือ้สนิคา้ของ
ฝาก ผลไม ้และขนมพืน้เมอืงตา่งๆ    

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีต่ลาดรมิเมย สดุชายแดน สนิคา้ประเภทพลอยพม่า ไมแ้กะสลกั ของเลน่
เด็ก เสือ้ผา้ และสนิคา้อืน่ๆมากมาย  

14.30 น. แวะซือ้ผลไมต้า่งๆ ทีต่ลาดชาวเขาดอยมูเซอร ์จากนัน้เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. บรกิารอาหารค า่(9) ทีร่า้นอาหาร จังหวัดนครสวรรค ์
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

26-28 เมษายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

24-26 พฤษภาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

31 พฤษภาคม -2 มถินุายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

07-09 มถินุายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

14-16 มถินุายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

21-23 มถินุายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

28-30 มถินุายน 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

05-07 กรกฎาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

12-14 กรกฎาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

19-21 กรกฎาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

26-28 กรกฎาคม 2562 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 
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3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

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 บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ
1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ
ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   
ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   
ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 
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5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  
เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   
ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 


