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วันที่(1)  กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง    
09.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมอืง เคำเตอร์สำยกำรบินนกแอร์ มีเจำ้หนำ้ที่คอยให้บริกำร 
11.45 น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ อ ำเภอแม่สอด ดว้ยสำยกำรบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD8122 
13.00 น. เดินถึงสนำมบินแม่สอด น ำท่ำนขึ้นรถตูเ้ดินทำงสู่อุง้ผำ 
18.00 น. น ำท่ำนเขำ้พกัรีสอร์ท และ รับประทำนอำหำรเยน็ 
ค ่ำ อำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิน่ 

ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน พกับำ้นละ 2 ท่ำน ห้อง

แบบพดัลม 
วันที่(2)  ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – ผาปอง – น ้าตกทีลอจ้อ  - น ้าตกทีลอซู – วังปลาปุง 
07.00 น. บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของที่พกั (กำรแต่งกำยประจ ำวนั ควรแต่งกำยดว้ยชุดที่คล่องแคล่วเหมำะกบักำรท ำกิจกรรม

ผจญภยั) 
 หลงัรับประทำนอำหำรเชำ้น ำท่ำนเดินทำงสู่ห้วยแม่กลอง น ำท่ำนท ำกิจกรรมสุดมนัส์ ล่องแก่งเรือยำงห้วยแม่

กลอง ห้วยแม่กลองนั้นเป็น
ลุ่มน ้ ำส ำคญัของภำคเหนือ
ในประเทศไทย เป็นแหล่ง
ต้นน ้ ำที่สวยงำมและอุดม
สมบูรณ์ดว้ยทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติและชีววิทยำ อัน
น่ำสนใจ น ำท่ำนล่องเรือไป
ตำมห้วยแม่กลองชมควำม
ง ำ ม ข อ ง แ ห ล่ ง ต้ น น ้ ำ
ธรรมชำติ น ำท่ำนชมแหล่ง
ศึกษำธรรมชำติ  ชมผำปอง 
สถำนที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไมอ้นัสวยงำมของอุทยำนแห่งชำติแม่กลอง อุง้ผำง น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ 
น ้ ำตกทีลอจอ้ หรือน ้ ำตกสำยฝน เป็นน ้ ำตกที่สวยงำมอยู่ระหว่ำงกำรเดินทำงเพ่ือไปยงัน ้ ำตกทีลอซู น ำท่ำน 
ชมผำผ้ึง ธำรน ้ำร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ล่องแพยำงไปจนถึง ผำเลือด จำกนั้น
น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัน ้ำตกทีลอซูใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 40นำที  *** กรุณาเตรียมการแต่งกายด้วยชุดที่
คล่องแคล่ว รองเท้าส าหรับเดินป่า และ อุปกรณ์ส าหรับยังชีพ กระบอกน ้า ถุงเท้ากันทาก และ ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด *** 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนัแบบปิกนิค 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย น ำท่ ำน เดิ น เท้ ำ  (ระ ย ะ
ทำงเดินไป-กลบัประมำณ 3 
กิโลเมตร) เพื่อเข้ำชมควำม
สวยงำมของ “น ้ำตกทีลอซู” 
น ้ำตกที่ไดช่ื้อว่ำงดงำมที่สุด
ในประเทศไทย น ้ ำตกทีลอ
ซูเปรียบดังผ้ำม่ ำนในพง
ไพ รผืน ใหญ่ ด้ วยค วำม
สวยงำมของลักษณะพิเศษ
ทำงธรรมชำติหล่อหลอม
ให้เกิดเป็นทศันีภำพอนังดงำมเกินจะบรรยำย น ้ำตกทีลอซูเกิดจำกล ำห้วยหลกั ไดแ้ก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วย
กลอ้ทอ ไหลรวมกนัผ่ำนช่องเขำขำดเกิดเป็นน ้ ำตกทีลอซูที่สวยงำม น ้ำตกทีลอซูยงัเป็นแหล่งน ้ำธรรมชำติที่
ส ำคญัของฝืนป่ำอุง้ผำงและสัตวน์้อยใหญ่อีกดว้ย มีเวลำให้ท่ำนพกัผ่อนชมควำมงดงำมของน ้ ำตก ดูสัตวป่์ำ
นอ้ยใหญ่บริเวณน ้ำตก เดินเล่นถ่ำยรูป ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วงัปลำปุง” อยูใ่นต ำบลแม่กลอง 
จงัหวดัตำก เป็นฝำยชลอน ้ำขนำดเล็กที่มีปลำอำศยัอยู ่ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะท่ำนเดินทำงกลบัสู่ที่พกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั(เมนูบำร์บีคิว) 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน พกับำ้นละ 2ท่ำน ห้องแบบ

พดัลม 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่(3)  ดอยหัวหมด - น ้าตกปะละทะ – วัดเซปละ – น ้าผุดธรรมชาติ – พิพิธภัณฑ์ทุ่งใหญ่ 
05.00 น ำคณะท่ำนออกเดินทำงสู่ “ดอยหัว

หมด” เพื่อชมพระอำทิตยส์ำดแสงในยำม
รุ่งอ รุณ  ดอยหัวหมด เป็นสถำนที่ ที่
สวยงำมในยำมเช้ำด้วยควำมงดงำมของ
เหล่ำหมู่เมฆหมอกที่รวมตวักนัทศันีภำพ
ที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตำ ท่ำนจะเห็น
ควำมงำมของทะเลหมอก ผืนป่ำสีเขียว 
ทอ้งฟ้ำสีทองสำดแสง ควำมงดงำมที่จับ
ตำท่ ำน  ให้ เวลำท่ ำน เก็บภำพควำม
ประทบัใจน้ี 

07.00 น. บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
  หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำคณะท่ำน

เดินทำงสู่ “น ้าตกปะทะละ” เป็นแหล่ง
ศึกษำธรรมชำติในอุทยำนแห่งชำติแม่
กลอง อุง้ผำง บริเวณน ้ ำตกปะละทะ เป็น
ที่ตั้งของหมู่บ้ำนกระเหร่ียงปะละทะ ซ่ึง
เป็นชนพ้ืนถิ่นของบริเวณดงักล่ำว ให้ท่ำน
ได้มี เวลำศึกษำเส้นทำงธรรมชำติ  ชม
ควำมงำมของน ้ ำตกปะละทะ ซ่ึงมีควำม
สูงประมำณ 3 เมตรลดหลัน่กนัไหลสู่แอ่ง
น ้ำธรรมชำติ ให้ท่ำนไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ แช่ขำเล่นน ้ำ ถ่ำยรูปควำมงำมของน ้ำตก จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควร
น ำท่ำนรับประทำนอำหำร น าท่านเที่ยววัดเซปละ ชมโบสถ์ไม้แกะลำยแสนสวยงำมตำมศิลปะพ้ืนเมือง 
จากนั้ นชมบ่อน ้าผุดธรรมชาติที่สะอำด
บริสุทธ์ิ ท่ำนจะพบกับธรรมชำติที่แสน
สวยงำม 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนัแบบปิกนิก 
บ่ำย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ทุ่งใหญ่นเรศวร น ำ

ท่ ำนท ำกิ จกรรม ส่องสัตว์ ณ  ทุ่ งใหญ่
น เรศวร เขำรักษำพัน ธ์ุสัตว์ป่ ำทุ่ งใหญ่



 
 
 
 
 
 
 
 

นเรศวรเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยกำรลงทะเบียนของยูเนสโก ภูมิประเทศเป็นภูเขำ
สลบัซบัซ้อน ยอดเขำสูงสุด คือ เขำใหญ่ อยูบ่ริเวณตอนกลำงของพ้ืนที่ เป็นตน้น ้ ำของล ำธำรหลำยสำย มีป่ำ
ไมห้ลำยชนิดประกอบดว้ยทุ่งหญำ้ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง และป่ำดงดิบ มีสัตวป่์ำหลำยชนิดอำศยัอยูเ่ป็น
จ ำนวนมำก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
ที่พัก:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน พกับำ้นละ 2ท่ำน ห้องแบบ

พดัลม 
 
วันที่(4)  อุ้งผาง – น ้าตกพาเจริญ – โรชาคาเฟ่  ถ า้สีฟ้า– ศาลพระวอ ตลาดชาวเขา ดอยมูเซอร์ 
07.00 น. บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของที่พกั 

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเช็คเอำท์ที่พักเดินทำงสู่ 
“น ้ำตกพำเจริญ” น ำตกพำเจริญเป็นแหล่งน ้ ำธรรมชำติที่
สวยงำมเกิดจำกหินปูนที่ทบัถมกนัเป็นชั้นลดหลัน่กนัลง
มำ มีสำยน ้ ำไหลผ่ำนสวยงำม ให้ท่ำนไดม้ีเวลำถ่ำยรูป
เก็บภำพธรรมชำติแสนสวยงำมของน ้ำตกแห่งน้ี จำกนั้น
แวะบรรยำกำศชิลๆ โรชำคำเฟ่ คำเฟ่บรรยำกำศชิลๆ ให้
ท่ำนจิบกำแฟยำมสำยถ่ำยรูปเล่นก่อนเดินทำงสู่แม่สอด 
จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ ้ ำสีฟ้ำสถำนที่ท่องเที่ยว
ภำยในถ ้ ำเป็นสีฟ้ำเกิดจำกปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
ท ำให้ถ ้ำมีสีฟ้ำสวยสดใส 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศำลพระวอ” เป็นศำล

ศกัด์ิสิทธ์ิที่มีเร่ืองรำวสืบเน่ืองมำแต่คร้ังสมยักรุงธนบุรี 
โดยพระเจำ้ตำกไดแ้ต่งตั้งนกัรบชำวกระเหร่ียงให้เป็น
นำยหนำ้ด่ำนแม่ละเมำเพ่ือเป็นทพัหนำ้ในกำรปกป้อง
บำ้นเมืองและส่งข่ำวสำร น ำคณะท่ำนแวะชอปป้ิง 
“ตลำดชำวเขำดอยมูเซอร์” เป็นตลำดที่ชนพ้ืนเมืองชำว
มูเซอร์จะน ำสินคำ้มำขำยกนั ให้ท่ำนไดม้ีเวลำซ้ือของ
พ้ืนเมือง ของฝำก แวะถ่ำยรูปกบัชำวดอย  

เยน็ บริกำรอำหำรมื้อเยน็ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก:  CENTRA BY CENTARA MAE SOT หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่(5)  แม่สอด – ศาลพระเจ้าตากสิน - โป่งค าราม – วัดไทยวัฒนาราม   
07.00 น. บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
 น าท่านสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ถือไดว่้ำเป็น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองตำก ตั้งอยู่ตรงขำ้มสนำม

กีฬำเทศบำลแม่สอด  สร้ำงขึ้นเพ่ือร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ คร้ันเมื่อพระนเรศวรทรงประกำศอิสรภำพ ณ 
เมืองแกลง ประเทศสหภำพเมียนมำร์  โดยเสด็จผ่ำนด่ำนแม่ละเมำ อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภำยในบริเวณศำล
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มีรูปป้ันช้ำงศึกของพระนเรศวรขนำดเท่ำของจริง อยู่ภำยในสวนที่ตกแต่งไว้
อย่ำงสวยงำม จำกนั้นน าท่านเดินทางแวะไป
โป่งค าราม ซ่ึงในบ้ำนแม่กำษำ นอกจำกจะมี 
น ้ำพุร้อนแม่กำษำ ซ่ึงเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวขึ้น
ช่ือมำเน่ินนำนแลว้ ยงัมีอโรคยำ โป่งค ำรำมซ่ึง 
ออน เซ็ น แห่ งแม่ ก ำษำ  ถื อ เป็ นสถ ำนที่
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่น่ำสนใจอีกแห่งหน่ึง
ของจงัหวดัตำก  เป็นกำรแช่ออนเซ็นในถงัไม้
โอ๊คแบบญี่ปุ่ นแบบเก๋ๆ  โดยใช้สำยธำรน ้ ำ
ร้อนที่เกิดขึ้ นเองตำมธรรมชำติมำปรับปรุง
เสริมแต่งเพ่ือควำมเหมำะสม ใช้เป็นสถำนที่บ ำบดัรักษำโรค ส ำหรับกำรแช่น ้ ำร้อน และพอกบ่อโคลนเพื่อ
สุขภำพ เพ่ือช่วยผ่อนคลำยและเพ่ือกำรท่องเที่ยว   เป็นบ่อน ้ำแร่ที่มีคุณภำพที่เต็มไปดว้ยแร่ธำตุต่ำงๆ 

 น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดไทยวัฒนาราม” เป็นวดัเก่ำแก่มีประวติัยำวนำนกว่ำ 100 ปี ว่ำกนัว่ำ แต่เดิมช่ือ 
“วดัแม่ตำวเง้ียว” หรือ “วดัไทยใหญ่” ถูกสร้ำง
ขึ้นมำตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนำยมุ้ง ชำวพม่ำ
จำกรัฐฉำนที่อพยพครอบครัวมำอำศัยอยู่ใน
อ ำเภอแม่สอด และไดก้ลำยเป็นผูใ้หญ่บำ้นคน
แรกของหมู่บ้ ำนแม่ตำว ซ่ึ งต่อมำได้รับ
พระรำชทำนนำมว่ำ หมื่นอำจค ำแหงหำญ 
คร้ันในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ประกำศให้วดัน้ีเป็นวดัพระพุทธศำสนำ และ
สังกดัในกรมศำสนำ เป็นวดัซ่ึงมีควำมงกงำม
มำกอีกแห่งหน่ึงในอ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก ที่ถูกสร้ำงออกมำดว้ยศิลปะแบบวดัในพม่ำ สีเหลืองทองอร่ำม



 
 
 
 
 
 
 
 

อีกทั้งยงัวิจิตรงดงำม ภำยในวดั ประดิษฐำนพระพุทธมหำมุณีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปที่จ ำลองมำจำกพระพุทธ
มหำมุณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองของชำวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่ำ เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิที่ชำว
จงัหวดัตำกศรัทธำเลื่อมใสกนัมำกตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั 

14.00 จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
16.10 น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่ สนำมบินดอนเมืองดว้ยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8125 
17.20 เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง กลบับำ้นโดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  
 
 

 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ พกัห้องละ 2 

ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 

 
07-11 ม.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

14-18 ม.ค. 64 18,990 18,990 7,000 

21-25 ม.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

28 ม.ค.-1 ก.พ. 64 19,990 19,990 7,000 

04-08 ก.พ. 64 19,990 19,990 7,000 

13-17 ก.พ. 64 21,990 21,990 8,000 

18-23 ก.พ. 64 19,990 19,990 7,000 

25 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 21,990 21,990 8,000 

04-08 มี.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

11-15 มี.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

18-22 มี.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

25-29 มี.ค. 64 19,990 19,990 7,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทาง 8 ท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-แม่สอด // แม่สอด-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 

2. ค่ำรถตู ้VIP ปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร 
3. โรงแรมที่พกั 4 คืน พกัห้องละ 2 ท่ำน  

4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  

5. ค่ำล่องแพยำงล ำน ้ำแม่กลอง พร้อมเส้ือชูชีพและเจำ้หนำ้ที่ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก 
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   

7. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
3.  

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  



 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 


