
 

 

 

 
 
 
 



 

 

น ำ้ตกทีลอซ ูตอ้งไปสกัคร ัง้ใหรู้ว่้ำสวยขนำดไหน! 
พชิติ 1,219 โคง้ ขึ้นไปชมควำมงำมท่ี “น ำ้ตกทีลอซ”ู 

 “อโรคยำศำล โป่งค ำรำม” แช่ออนเซน็ในถงัไมโ้อก๊แบบญีปุ่่นท่ีแม่กำษำ 

 
เดนิทาง 10-13 ม.ีค. / 14-17 เม.ย. /1-4 พ.ค.2565 

 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ – แม่สอด (จ.ตาก)   B L D 
06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย .........ทมีงานคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
07.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.ตาก พรอ้มบรกิารอาหารกล่อง (1)  

ระหว่าง น าคณะชม พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองคใ์หญ่  จ.อยุธยา พระพุทธอุทยาน
มหาราช วดัวชริธรรมาราม โดดเดน่ดว้ยรูปป้ันหลวงปู่ทวดสทีองอรา่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2)  ณ รา้นอาหาร จ.ก าแพงเพชร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่แม่สอด จงัหวดัตาก“แม่สอด” เป็นเมืองทีม่ีการคา้ระหว่างประเทศไทยกบั
พม่าเน่ืองจากเป็นอ าเภอทีอ่ยู่ตดิชายแดน และเป็นทีต่ ัง้จดุผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชือ่มโยงเมอืงเมยี
วดี รฐักะเหร ีย่ง ประเทศพม่า ผูด้งัน้ัน คน และการแต่งกาย วิถีชวีิต และวดัวามอาราม ยงัคงมีกลิ่นไอและ
วฒันธรรมของเมอืงพม่าเขา้มาแทรกซมึอยู่มาก  เป็นเมอืงทีร่ายลอ้มดว้ยทวิทศันข์องภูเขา มคีวามงดงามของ
วฒันธรรมสองชายแดน  มสีถานทีท่่องเทีย่วใหเ้ราไดส้มัผสัมากมาย 
น าคณะกราบไหว ้ศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงตาก สรา้ง



 

 

ขึน้เพื่อเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณ คร ัน้เมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง ประเทศ
สหภาพเมียนมาร ์ โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรก ภายในบรเิวณศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มรีปูป้ันชา้งศกึของพระนเรศวรขนาดเท่าของจรงิ อยู่ภายในสวนทีต่กแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม ดา้นหนา้ศาล
ยงัมีรูปป้ันไก่ชนจ านวนมากทีป่ระชาชนน ามาแกบ้น  ใครทีเ่ดนิทางไปมาอ าเภอแม่สอดใหท้ าการสกัการะเพื่อ
ความเป็นสิรมิงคลในการเดนิทาง 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มอืงเฉลมิพระเกยีรต ิ พพิธิภณัฑเ์มอืงเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัตากอาคารทีต่ ัง้
โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณแ์ละสถาปัตยกรรมแบบบา้นไมโ้บราณที่แปลกตา สรา้งขึน้มาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
โดยปรบัปรงุอาคารจวนผูว้่าราชการจงัหวดัตาก(หลงัเกา่) มาเป็นพพิธิภณัฑ ์เน่ืองจากอดตีสถานทีด่งักล่าวเคย
เป็นเรอืนประทบั ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชและ
สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เมื่อคร ัง้ เสด็จ
เมอืงตาก เมือ่ปี พ.ศ.2501 
ช ม  ส ะ พ า น ส มโ ภ ช น์ ก รุ ง
รตันโกสนิทร ์200 ปี   เป็นสะพาน
ไมแ้ขวนดว้ยลวดสลงิ ส าหรบัเดนิขา้ม
แม่น ้าปิงทีช่าวเมอืงตากใชส้ญัจรไปมา 
รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะในยามเย็น  สะพานแห่งนี้
ช ือ่ว่าเป็นจดุชมววิแม่น ้าปิงทีไ่ดช้ ือ่ว่า
สวยทีสุ่ดของจงัหวดัตาก พรอ้มไปกบั
การชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ก
หลากสีสันไดอ้ย่างงดงาม ในช่วง
กลางคืนมีการประดบัไฟสวยงาม ท า
ใหต้วัสะพานแลดสูวา่งไสวโดดเดน่เหนือผนืน ้าสเีขม้ 
ชม ตรอกบา้นจนี ถนนสายเล็กๆ ทีช่าวเมืองตากเรยีกกนัว่า “ตรอกบา้นจนี” ตัง้อยู่ในอ าเภอเมืองตาก บน
ถนนตากสนิ ไม่ไกลจากสะพานสมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 ปี เป็นชมุชนการคา้ขายทีรุ่ง่เรอืงมากในอดตี แม ้
วนันีบ้รรยากาศความคกึคกัของชมุชนคา้ขายอาจไม่หลงเหลอือยู่ แต่ยงัคงมีรอ่งรอยของความรุง่เรอืงในอดตี
ปรากฏใหเ้ห็น ผ่านบา้นเรอืนเกา่ทีย่งัคงลกัษณะของสถาปัตยกรรมเดมิไวค้่อนขา้งสมบูรณ ์ใหค้นรุน่หลงัไดช้ ืน่
ชมท่ามกลางวถิชีวีติอนัเรยีบง่าย กลายมาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วน่าสนใจอกีแห่งหน่ึงของจงัหวดัตาก 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น (3) ณ รา้นอาหาร แม่สอด จ. ตาก 
 

ทีพ่กัโรงแรม เซน็ทารา รสีอรท์ แม่สอด หรอืในระดบัเดยีวกนั 
วนัที-่2 แม่สอด (จ.ตาก)  - อุม้ผาง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง B L D 
เชา้ตรู ่ ตอ้นรบัรุง่อรุณยามเชา้พาท่านชมิโรต ีจบิกาแฟ ณ โรตโีอง่ แป้งนุ่มหอมอรอ่ยอาหารเชา้ยอดนิยม

ของคนแม่สอด 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

09.00 น. เดนิทางสู่ อ.พบพระ น าท่านชม ถ า้สฟ้ีา อกีหน่ึงสถานทีม่หศัจรรย ์Unseen ของอ.แม่สอด จ.ตาก กบัความ
มหศัจรรยข์องถ า้สฟ้ีาถ า้แห่งนีม้คีวามลบัทีซ่อ่นอยู่ภายในตวัถ า้พบอโุมงคง์วงชา้งกลุ่มหนิทีถู่กกดักล่อนจนเป็น

โพรงคลา้ยกบังวงชา้งขนาดใหญ่และทีเ่รยีกวา่ถ า้สฟ้ีาเพราะเนือ้หนิทีน่ี่จะมสีอีอกสฟ้ีาไม่มแีดงหรอืสสีม้เหมอืนถ า้
ทีอ่ืน่ๆเป็นความอลงัการตามธรรมชาตทิีส่วยงามมาก 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5) ที ่อ.พบพระ 
13.00 น. เดินทางสู่ “ไรเ่ตรยาวรรณกาแฟ” รา้นกาแฟแห่งนี้สรา้งในสไตลผ์สมผสานระหว่างไทยโบราณกบัยโุรป

ตะวนัตกยอ้นยุคและน าอุปกรณต์กแต่งแบบโบราณ สิง่ของโบราณหายากที ่ น ามาตกแต่งรา้นทีต่ระการตามาก 
และไดซ้ ือ้เคร ือ่งป่ันกาแฟทีแ่พงทีส่ดุในประเทศ โดยเฉพาะราคาค่าเคร ือ่งนับลา้นบาท ส าหรบัของโบราณทีน่ ามา
ตกแต่งรา้นน้ัน ทีม่าจากยโุรป เชน่ โคมไฟตรุก,ี ของโบราณองักฤษและฝร ัง่เศส ฯลฯ รวมทัง้ของเกา่ไทยโบราณ, 
เมยีนมา และไทยใหญ่ ฯลฯ ทีห่ายาก รวมทัง้ตน้ไม ้2 ส ีโดยรา้นกาแฟแห่งนีม้จีดุชมววิและภมูทิศันใ์นการถ่ายรปู
มากมาย หลายมุม ทีม่ภีมูทิศันส์วยงาม รวมทัง้มุมเมอืงโบราณ เชน่ เมอืงเกา่ไทย, เมอืงเกา่ฮอลแลนด,์ ของหา
ยาก อย่าง สมอเรอื, ปืนใหญ่, ระฆงัโบราณ-อญัมณีโบราณ-ของเกา่แก ่ทีไ่ม่เคยพบทีไ่หน เสมอืนพพิธิภณัฑ ์
ฯลฯ โดยขณะนีก้ าลงัเรง่ด าเนินการเพือ่เปิดใหบ้รกิารในเดอืน พ.ย. 2560 

จากนัน้  ออกเดนิทางเพือ่เขา้สู่ “อ าเภออุม้ผาง” พิชติแผ่นดนิลอยฟ้าทีส่วยงามเต็มไปดว้ยทิวทศันท์ีส่วยงาม1,219 
โคง้“อุม้ผาง” พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภูเขา มป่ีาไมห้นาแน่นซึง่เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าแม่กลอง เทอืกเขาเหล่านี ้
คอื เทือกเขาถนนธงชยัซึง่ก ัน้เขตแดน ...สนันิษฐานว่าเดมิเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวกะเหร ีย่ง เมื่อประมาณ 80 ปี
มาแลว้ ตอ่มาไดม้ชีาวไทยภาคเหนืออพยพลงมาหาทีท่ ากนิทางใตเ้ขตอ าเภอแม่ระมาด  

เย็นๆ  ถงึทีพ่กั อุม้ผางฮลิลร์สีอรท์ ที่พกัเป็นบงักะโลไมพ้ืน้ปูน เรยีบง่าย สะดวกสบายขัน้พืน้ฐาน ภายในหอ้งม ี
เคร ือ่งปรบัอากาศ ตูเ้ย็น ทวี ีตูเ้สือ้ผา้ พรอ้มหอ้งน ้าสว่นตวัในหอ้งพกั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. รบัประทานเย็น ณ รสีอรท์ (มือ้ที ่6) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที-่3 อทุยานอุม้ผาง (ล่องเรอืยาง – น ้าตกทลีอซ)ู B L D 
07.00 น. รบัประทานเชา้ ณ รสีอรท์ (มือ้ที ่7) เปลีอ่นชดุ เสือ้ผา้ใหพ้รอ้มลยุ เพือ่ไปลอ่งเรอืยาง (น่ังได ้8-9 ท่าน) โดย

ค านึงถงึน ้าหนักของผูโ้ดยสาร การล่องแก่งเป็นแก่งระดบั 1-2 ไม่มอีนัตรายซึง่ระหว่างการล่องแกง่สามารถชม
ทวิทศันข์องผืนป่าทีส่มบูรณท์ีสุ่ดแหล่งตน้ส าคญัของประเทศไทย ล่องไปตามล าน ้า แม่กลอง ผ่านโตรกผาและ
ธรรมชาติอยับรสิุทธิแ์วะเที่ยว ชมน ้าตกทลี่อจ่อ น ้าตกสายรุง้ ที่ละอองน ้าตกกระทบแสงแดดเห็นเป็นรุง้
สวยงามสามารถพบ ธารน ้ารอ้นทีล่ าน ้าแม่กลองแห่งนี ้ชมแก่งตะโคะบิ ๊ผาผึง้ ผาเลอืด และผาบ่อง ชว่ง
ระหว่างการเดนิทางจะมีไกคท์อ้งถิน่ทีส่่วนใหญ่เป็นชาวพืน้เมอืงเราเรยีกเขาว่า ปะกาญอ คนทอ้งถิน่น ้าใจงาม
ช านาญเสน้ทางและเสน้ทางป่า ถงึทีจ่ดุสิน้สดุการลอ่งแกง่บรเิวณท่าทรายซึง่เป็นจดุสดุของการลอ่งแกง่ 

จากนัน้  น าคณะท่านเปลีย่นขึน้รถสองแถว (4WD) มุ่งหนา้สูท่ีท่ าการเขตรกัษาพนัธุส์ตัวอ์ุม้ผาง  
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการเขตรกัษาพนัธุส์ตัวอ์ุม้ผาง  
 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง (มือ้ที ่8) 
 น าคณะท่านเดนิทางเทา้ประมาณ 20 นาที เขา้สู่น ้าตกทีย่ิง่ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของโลกและใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี

อารค์เนย ์“น ้าตกทลีอซ”ู ซ ึง่นอ้ยคนนักทีจ่ะไดม้โีอกาสมาเยอืนนอกจากผูท้ีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตจิรงิเท่าน
น้ัน (ถ่ายภาพ เทีย่วชมน ้าตก เล่นน ้าตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย) กลบัจากน ้าตกเราพาท่านแวะชมวดัไม ้
สกัทองบา้นหนองหลวง ก่อนกลบัรสีอรท์  น าท่านเดนิทางสู่ “หมู่บา้น  
อุม้ผางค”ีเสมอืนเมอืงหน่ึงในออ้มกอดของขนุเขายากตอ่การเขา้ถงึ หมู่บา้น
ของชนเผ่ามากมายหลาย ซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอทีไ่ดด้ ารงชวีติอยู่
อาศยักนัมายาวนานหลายช ัว่อายุคน  มวีฒันธรรมและภาษาเป็นของตนเอง
โดยส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยได ้อาจจะมีบา้งกบัผูสู้งอายุทีไ่ม่มีความ
เขา้ใจใน  ภาษาไทย แต่ทว่าเขาเหล่าน้ันมคีวามเป็นมติร มนี ้าใจเอือ้อาร ีรูจ้กั
การให ้รูส้ านึกถึงคุณแผ่นดินถิน่อาศยั “เสน่หข์องหมู่บา้นอุม้ผางคี ความ
ยากล าบากในการเดนิทางเป็นเสมือนปราการขวางกัน้สิง่ที่เรยีกว่า “ความ
เจรญิ”เราตอ้งไป  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. รบัประทานเย็น ณ รสีอรท์ (มือ้ที ่9) พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที-่4 อุม้ผาง -ดอยหวัหมด –ออนเซน็แหง่แม่กาษา -แม่สอด B L D 
05.00 น.  น าคณะท่านเดนิทางไป ทศันียภาพ 360 องศา ณ ดอยหวัหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมทะเลหมอก และทุ่งดอกกระเสีย้ว ดอกเทยีน สุดโอโซน สูดโอโซน รบัอากาศยามเชา้ ชมพระ

อาทติยข์ึน้รบัแสงอรุณเตมิพลงัชวีติ กบัอากาศอนัแสนบรสุิทธิแ์ละชมทวิทศันมุ์มสูงของตวัเมอืง

อุม้ผาง  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์  (มือ้ที ่10) 

08.30 น. น าคณะเดนิทางสู่ “ออนเซน็แห่งแม่กาษา” แช่ออนเซน็สไตลญ์ีปุ่่น น ้าพุรอ้นแม่กาษา น ้าพุขนาดเล็กที่

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงและไรน่าของชาวบา้น ผุด

ขึน้มาจากดนิ มีความรอ้นประมาณ 70-80 องศา

เซลเซียส น ้าพุรอ้นแม่ภาษา เป็นที่นิยมของ

นักท่องเทีย่ว เป็นการแช่ออนเซน็ในถงัไมโ้อค๊

แบบญี่ปุ่นแบบเก๋ๆ  โดยใชส้ายธารน ้ารอ้นที่

เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิจะ แชน่ ้ารอ้น หรอืพอก

บ่อโคลนเพื่อสุขภาพ เพื่อชว่ยผ่อนคลาย ทีน่ี่เป็น

บ่อน ้าแรท่ีม่ีคุณภาพทีเ่ต็มไปดว้ยแรธ่าตุต่างๆ ทีม่ี

ความเชื่อว่าสามารถรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บ และ



 

 

อาการเมือ่ยลา้ตา่งๆได ้ ซ ึง่ไม่มกีลิน่ฉุนจากกา๊ซก ามะถนั 

จุดเด่นของน ้าแรโ่ป่งค ารามคอื เป็นน ้าพุรอ้น ปราศจากกรดและกลิน่ก ามะถนั จากการวจิยัพบว่าเป็นน ้าแรท่ีด่ี

ตอ่สขุภาพ มแีรธ่าตทุีม่ปีระโยชน ์ ส าหรบัชดุส าหรบัแชน่ ้าแร ่จะเตรยีมชดุมาเอง หรอืมาเชา่ผา้ถุงและ

ผา้ชาวมา้ทีน่ี่กไ็ด ้มใีหเ้ชา่คนละ 20 บาท 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูแ่ม่สอด โดยรถตู ้ระหวา่งทางจะเห็นเสน้ทางลอยฟ้า บรรยากาศสวยงาม 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขา้วเม่าขา้วฟ่าง (มือ้ที ่11) 

13.30 น. น าคณะและ ชมตลาดรมิเมย ซ ือ้สนิคา้พืน้เมอืงถ่ายรูปและชมสะพานมติรภาพไทย-พม่า และแวะชอ็ปป้ิงต่อที่

ตลาดดอยมูเซอ จากน้ัน เดนิทางไปยงัสนามบนิ จากน้ันน าท่านชม วดัไทยวฒันารามเป็นวดัทีง่ดงามอกีหน่ึง

วดัในแม่สอด ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบวดัในพม่า สเีหลอืงทองอรา่มวจิติรงดงาม วดันีเ้ดมิชือ่ “วดัแม่ตาวเงีย้ว” หรอื 

“วดัไทยใหญ่”  วดัแห่งนี ้ซ ึง่สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ชาวพม่าจากรฐัฉานทีอ่พยพครอบครวัมา

อาศยัอยู่ในอ าเภอแม่สอด และเป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรกของหมู่บา้นแม่ตาว ทีต่่อมาไดร้บัพระราชทานนามว่า หมืน่

อาจค าแหงหาญ 

16.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

....... น. ถงึ กทม. สง่คณะทวัรท์กุท่านโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
************************************** 

 
เอกสารการเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 นักท่องเทีย่วตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบ 2 เข็ม หรอืแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกนิ 72 ช ัว่โมงในการเขา้จงัหวดั 

 

ราคา 8,900 บาท/ทา่น (ราคารวมรถตูว้ไีอพ ี9 ทีน่ั่ง)  
พักเดีย่วเพิม่ 1,200.- (เฉพาะทีเ่ซน็ทารา่ รสีอรท์เทา่นัน้) 

 
 



 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ยนีร้วม   
 คา่รถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ี9 ทีน่ั่ง   ท่องเทีย่วตามโปรแกรม(จ านวน1คนั) ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีเ่ลอืก (หอ้งละ่ 4 ท่าน) ทีอุ่ม้ผางฮลิล ์ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ทีพ่กั 2 ท่าน/หอ้ง ที ่ เซน็ทารา แม่สอด 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่เคร ือ่งดืม่บรกิารบนรถระหวา่งเดนิทาง  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว(คนไทย) ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิท่านละ 1,000,000.-บาท) คา่รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตวุงเงนิ 

500,000 บาท หรอืตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) 
 คา่มคัคเุทศกผู์ช้ านาญงาน ตามทีร่ะบใุนรายการ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
 คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ทีไ่ม่ระบใูนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจาก ทีไ่ม่ระบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่จากรายการ เป็นตน้ 
 คา่ทปิ ท่านละ 400 บาทตอ่ท่าน  

 
วธิกีารจองทวัร ์

 ช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัการจอง พรอ้มแจง้ชือ่ผูเ้ดนิทาง 
 กรุป๊เหมา มดัจ า 50 % สว่นจ านวนเงนิทีเ่หลอืช าระในวนัเดนิทาง อย่างนอ้ย 7 วนั 

 
เทีย่วอย่างม ัน่ใจ ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั...โดย รบัรองมาตรฐาน SHA 
 
หมายเหต ุ

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 การจองทีน่ั่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์จดัสรรทีน่ั่งใหลู้กคา้โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองและพรอ้มช าระ
เงิน  

 
เน่ืองจากการทาํรายการทวัรล์่วงหนา้ อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนอูาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางท่ีแน่นอนอีก  
ครัง้ ก่อนทาํการจองและมัดจาํ ซึ่งถือเป็นการรบัทราบรายการทัวรต์ามท่ีตอ้งการแลว้ แล ะหากผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวน เพ่ือใหท้ัวร  ์
สามารถเดินทางไดอ้าจมีการรวมทวัรก์ับบริษัทคู่คา้ เพ่ือเดินทางร่วมกัน ทัง้นีม้าตรฐานและการดูแลลกูคา้ จะถือปฏิบตัิเป็นอย่างดีร่ว มกัน 
รวมถึงเง่ือนไขการยกเลกิ ระยะเวลาที่กาํหนดไวเ้ป็นเพียงมาตรฐานเบีอ้งตน้ ซึง่หากกรุป๊นัน้ ๆ เป็นช่วงเทศกาลสาํคญั หรือ เป็นกรุ๊ปท่ีมีการ วาง
มดัจาํใหแ้ก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใชจ้่ายดาํเนินการท่ีเกิดขึน้จริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ รวมถึงค่า ดาํเนินการ
ตา่ง ๆ ตามเหมาะสมโดยไมข่ึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 


