Tour Code : TMTAK-BS001

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาต ุเมืองเมียวดี
ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน 2คืน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาต ุเจดียบ์ า้ นตาก
อาบน้าแร่ แช่น้าอนุ่ ..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคาราม
วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน-ตลาดริมเมย
เดินทางโดยรถตู ้ปรับอากาศ
พัก โรงแรม จังหวัดตาก 1 คืน,แม่สอด 1 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันทีเ่ ดินทาง
23-25 สิงหาคม,30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
6,200.06-08,13-15,20-22,27-29 กันยายน 2562
6,200.04-06,12-14 (วันคล ้ายวันสวรรคต ร.9),18-20,25-27 ตุลาคม 2562
6,200.01-03,08-10,15-17,22-24 พฤศจิกายน,29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
6,200.06-08,13-15,20-22,27-29 ธันวาคม 2562
6,200.29-31 ธันวาคม,30 ธันวาคม -01 มกราคม 2563
6,200.วันแรกของการเดินทาง
กรุง เทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็ จพระเจ ้าตากฯ-วั ด พระธาตุบ ้านตาก-วั ด ชัย ชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์ ก รุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี
05.00 น.
05.30 น.
11.30 น.
13.00 น.

คณะเดินทางพร ้อมกัน ณ จุดนั ดหมาย สถานีบริการน้ ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพ บก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจ ้าหน ้าทีม
่ ัคคุเทศก์ รอให ้การต ้อนรับท่านและคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน ้าสู่ จังหวัดตาก โดยรถตู ้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) ขนม
ปั ง+น้ าผลไม ้ และเครือ
่ งดืม
่ บนรถ จากนัน
้ เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
เดินทางถึง จังหวัดตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมพ
ิ ลเขือ
่ นใหญ่ พระเจ ้าตากเกรียงไกร เมืองไม ้และป่ างาม”
บริการอาหารกลางวัน(2) ทีร่ ้านอาหาร
นาท่านเข ้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช ตัง้ อยู่ทถ
ี่ นนจรดวิถถ
ี ่อง เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก ้ว
ต่อมาชาวเมืองเห็นว่าไม่สมพระเกียรติ จึงพร ้อมใจกันสร ้างศาลขึน
้ ใหม่ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ ้า
ตากสินในพระอิรย
ิ าบถประทับอยู่บนราชอาสน์ ศาลแห่งนี้ถอ
ื ว่าเป็ นสถานทีท
่ ช
ี่ าวตากให ้ความเคารพนั บถือ
้ ปี จะมีงานฉลองถือเป็ นประเพณีทช
และสักการะ ทุกๆปี ในช่วงใกล ้สิน
ี่ าวตากร่วมกันจัดขึน
้
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นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบ ้านตาก นาท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย บ
์ ้านตาก (พระเจดียช
์ เวดากอง
่ ใน
จาลอง) ถือว่าเป็ นพระธาตุสาหรับผู ้ทีเ่ กิดราศีมะเมีย ให ้ท่านกราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” ทีม
่ ค
ี วามเชือ
ิ ธิข
ความศักดิส
์ ท
์ ององค์หลวงพ่อ ว่าขอสิง่ ใดล ้วนแต่ได ้ดังสมใจปรารถนาทุกประการ
15.30 น. นาท่านชม วัดชัยชนะสงคราม เป็ นวัดแห่งชัยชนะ ตามคาบอกเล่าเมื่อนานมาแล ้ว การกระทาศึก ณ บ ้าน
ั ชนะขุนสามชน แห่งเมืองฉอด เชือ
่ กันว่ามีการ
ระแหง ของกษั ตริยแ
์ ห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคาแหง ทีม
่ ช
ี ย
สร ้าง “หลวงพ่อโต-บันดาลชัยให ้สมปราถนา” ให ้ท่านได ้ขอพร ทาการงานให ้สาเร็จลุลว่ ง
่ ม
16.30 น. นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกที่ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร ้างขึน
้ เมือ
่ ปี พ.ศ.2525 เพื่อเชือ
สองฝั่ งแม่น้ าปิ ง ปั จ จุบันใช ้เป็ นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าปิ ง แทนรถจักรยานยนต์ ให ้ท่านได ้เดิน
เทีย
่ วเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
่ พ
17.30 น. เดินทางเข ้าสูท
ี่ ัก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารคา่ (3) ทีร่ ้านอาหาร จากนัน
้ เชิญท่านพักผ่อนยามคา่ คืน
ทีพ
่ ัก
โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า (พักห ้องละ 2 ท่าน)
วันทีส
่ องของการเดินทาง
วัดโพธิคณ
ุ -วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม
07.00 น. ตืน
่ รับอรุณยามเช ้าทีส
่ ดใส บริการอาหารเช ้า(4) ทีห
่ ้องอาหารของโรงแรม
้
09.30 น. เดินทางถึง อ.แม่สอด นาท่านเข ้าสู่ วัดโพธิคุณ “วัดห ้วยเตย” เป็ นวัดฝ่ ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ 3 ชัน
คล ้ายเรือสาเภาใหญ่ท่องไปในคลืน
่ แห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาด
ใหญ่ ให ้ท่านได ้กราบขอพร เพือ
่ ความเป็ นสิรม
ิ งคล
11.00 น. นาท่านสู่ วัดไทยสามัคคี เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ ตัง้ อยู่ในหมู่บ ้านไทยสามัคคีซงึ่ เป็ นหมู่บ ้านท่องเทีย
่ วนาร่อง เป็ น
วัดที่มีความงดงามในด ้านประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมตามแบบล ้านนา ตลอดจนถึงวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม ้ทีอ
่ ด
ุ มสมบูรณ์ วิถช
ี วี ต
ิ ชาวบ ้านชนบทและความความมีไ มตรีจ ต
ิ ที่
ดีข องชาวบ า้ นที่ นี่ ท าให ท
้ ุ ก วั น นี้ วั ด ไทยสามั ค คีเ ป็ นที่ รู จ้ ั ก ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไปตลอดจนถึ ง
นักท่องเทีย
่ วที่เดินทางเข ้ามาทาบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสาย นาท่านขอพร
ั ดิส
ิ ธิซ
พระเจ ้าทันใจ เป็ นพระพุทธรูศก
์ ท
์ งึ่ ทีเ่ รียกพระเจ ้าทันใจนัน
้ เพราะพิธก
ี ารสร ้างไม่เหมือนพระพุทธรูป
ทั่วไป กล่าวคือ การทาพิธป
ี ั ้นองค์พระ มีกาหนดการทีส
่ ลับซับซ ้อนมากมาย ตามพิธก
ี ารแบบล ้านนาไทยที่
พระอริยะสงฆ์ไ ด ้ผูกไว ้ เช่น กาหนดเวลาในการปั ้นต ้องแล ้วเสร็ จ ภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
ตลอดพิธป
ี ั ้นต ้องทาพิธเี จริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็ จ เสร็ จ แล ้วต ้องทาพิธีเบิกเนตรตลอดทัง้ คืนตาม
พิธล
ี ้านนา วัสดุอป
ุ กรณ์ในการจัดสร ้าง ต ้องสะอาดบริสุทธิ์ พร ้อมมวลสารต่างๆ อันเป็ นมงคล ที่แปลกคือ
พระเจ ้าทันใจมีอวัยวะภายใน ที่ทาด ้วยเงินแท ้อยู่ข ้างใน และมีอุปเท่มากมายในการสร ้าง ไม่สามารถจะ
นามากล่าวในที่นี่ไ ด ้ทัง้ หมดดัง นั น
้ พระเจ ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทั นใจจึง เป็ นที่เ คารพกราบไหว ้สาหรั บ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป เมือ
่ มีโอกาสแล ้วมักจะมากราบขอพรให ้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวต
ิ ตามครรลองอัน
่ ว่า จะสาเร็จโดยทันใจ สาหรับพระเจ ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคี
เป็ นสัมมาทิฎฐิกน
ั เสมอ เชือ
นั ้น ปั จจุ บั น ประดิษ ฐานอยู่ ใ นอุโ บสถของวัด ไทยสามั ค คี เป็ นที่ เ คารพสั ก การะของพุ ท ธศาสนิก ชน
โดยทั่ ว ไป ซึง่ เดินทางมากราบเพื่อเป็ นพุ ท ธานุ ส ติร ะลึก ถึง คุณ ขององค์สมเด็ จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ ้า
กล่าวคือ พระปั ญญาคุณ พระบริสท
ุ ธิค
์ ณ
ุ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ
คาไหว ้พระเจ ้าทันใจ
อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง
ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขงั พะลัง ตะกุตะกะ
อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา
14.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ทีร่ ้านอาหาร
นาท่านอาบน้ าแร่แช่น้ าร ้อน ออนเซ็นอโรคยาศาล น้ าแร่โป่ งคาราม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาล
กิจกรรมแช่น้ าแร่ร ้อนในถังไม ้โอ๊ค(ฟรี) หรือจะพอกโคลนผสมน้ าผึง้ แช่น้ าแร่ฟรีค่าบริการ!! แต่จะมีกล่อง
รับบริจาคตัง้ ไว ้แล ้วแต่จต
ิ ศรัทธา เพือ
่ ใช ้ในการบารุงสถานที่ ระหว่างทางนาท่านแวะร ้านกาแฟพร ้อมชมวิว
น้ าตก ร ้านกาษาคัพ KASACUP ร ้านกาแฟทีน
่ ี่มท
ี น
ี่ ั่งชิวๆหลายโซน นั่งรับลมเย็ นๆแบบ 360 องศา หรือจะ
นั่งชมน้ าตกมองสายน้ าพักกายพักใจ ก็ผ่อนคลายไปอีกแบบ
นาท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม วัดนิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปั ตยกรรมแบบมอญ
ี องอร่าม แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญ นาท่านกราบ
และพม่าทีส
่ วยงาม เจดีย ์ และหงส์คู่สท
สักการะ พระมหามุนี ทีจ
่ าลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า และสักการะ พระไสยาสน์ ศิลปะแบบ
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พม่า ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ของทางภาคเหนือ
18.00 น. บริการอาหารคา่ (6) ทีร่ ้านอาหาร
่ พ
19.00 น. นาท่านเดินทางเข ้าสูท
ี่ ัก โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
ทีพ
่ ัก
โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า
วันทีส
่ ามของการเดินทาง
เทีย
่ วแม่สอด-เมียวดี-ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช ้า(7) ทีห
่ ้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อาลาทีพ
่ ัก นาท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ ข ้ามสะพานริม เมยเข ้าสู่ เมืองเมียวดี นาท่าน
ไหว ้พระ 2 แผ่นดิน ชมชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ เพื่อนบ ้าน ชม วัด ส่วยมินวุ่น “วัดเจดียท
์ อง” หรือ “วัดเวเมีย น
ิ ธิข
โหว่นเซตี”้ ถือว่าเป็ นวัดคูบ
่ ้านคูเ่ มืองเมียวดี ประดิษฐาน “พระมหามุณีย ”์ พระพุทธรูปศักดิส
์ ท
์ องเมียน
ี องอร่าม ตัง้ โดดเด่นมีความสูง 123 ฟุต 3 นิว้ ยอดฉั ตรพระเจดียม
มาร์ พระมหาเจดียส
์ ท
์ ก
ี ารประดับอัญมณี
นานาชนิด จากนั น
้ เดินทางสู่ วัดมิเจากง(วัดจระเข ้) ซึง่ มีจ ระเข ้ปูนปั ้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวยาว 65 เมตร
นอนแบกหอไตรอยู่
10.30 น. นาท่ า นเข ้าชม วัดเจ ้าโหล่ง จี( วัด ก ้อนหิน ใหญ่) วัด นี้ ชาวพม่ า นิย มมาขอพร และยกก ้อนหินเสี่ย งทาย
้ สินค ้าของ
จากนัน
้ ให ้ท่านได ้เดินเทีย
่ ว ตลาดบุเรงนอง สัม ผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลือกซือ
ฝาก ผลไม ้ และขนมพืน
้ เมืองต่างๆ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ทีร่ ้านอาหาร
้ สินค ้าพืน
13.00 น. นาท่านเลือกซือ
้ เมือง ทีต
่ ลาดริมเมย สุดชายแดน สินค ้าประเภทพลอยพม่า ไม ้แกะสลัก ของเล่น
้ ผ ้า และสินค ้าอืน
เด็ก เสือ
่ ๆมากมาย
้ ผลไม ้ต่างๆ ทีต
14.30 น. แวะซือ
่ ลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ จากนัน
้ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. บริการอาหารคา่ (9) ทีร่ ้านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมกับภาพความประทับใจ


อ ัตราค่าบริการท ัวร์
กาหนดการเดินทาง
23-25 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
06-08 กันยายน 2562
13-15 กันยายน 2562
20-22 กันยายน 2562
27-29 กันยายน 2562
04-06 ตุลาคม 2562
12-14 ตุลาคม 2562
(วันคล ้ายวันสวรรคต ร.9)
18-20 ตุลาคม 2562
25-27 ตุลาคม 2562
01-03 พฤศจิกายน 2562
08-10 พฤศจิกายน 2562
15-17 พฤศจิกายน 2562
22-24 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

06-08 ธันวาคม 2562
13-15 ธันวาคม 2562
20-22 ธันวาคม 2562
27-29 ธันวาคม 2562
29-31 ธันวาคม 2562
30 ธันวาคม -01 มกราคม 2563

หมายเหตุ

ผู ้ใหญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
ห ้องละ 2-3
ท่าน)

เด็กไม่เกิน 12
ปี พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน

6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

เด็กไม่เกิน
12 ปี พัก
กับผู ้ใหญ่ 2
ท่าน (มี
เตียงเสริม)
6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

6,200.-

6,200.-

6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

เด็กไม่เกิน 12
ปี พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน (ไม่ม ี
เตียงเสริม)

ผู ้ใหญ่ พักห ้อง
เดีย
่ ว
(เพิม
่ ท่านละ)

5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.-

1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.-

6,200.-

5,700.-

1,200.-

6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.5,700.-

1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.1,200.-

เดินทางโดยรถตู ้ปรับอากาศ 9 ทีน
่ ั่ ง

TM : ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน2คืน (รถ)

หน ้า 3 จาก 4

สงิ่ ทีค
่ วรนาติดต ัว
1.ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดทีส
่ วมใส่สบาย,ชุดสุภาพสาหรับการเข ้าชมวัด,รองเท ้าทีส
่ วมใส่สบาย
้ กันหนาว, ผ ้าพันคอ
2.กล ้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มอ
ื ถือ, แบตสารอง, ทีช
่ าร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กน
ั แดด, ร่มพับ, เสือ
3.ของใช ้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ทม
ี่ ก
ี ารค ้างคืน)

อ ัตราค่าบริการท ัวร์นรี้ วม
1.ค่ารถตู ้ปรับอากาศ 9 ทีน
่ ั่ง ท่องเทีย
่ วตามรายการ
2.ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก 2 คืน ตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห ้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 9 มือ
้ ตามทีร่ ะบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท ้องถิน
่ (ถ ้ามี) ตามทีร่ ะบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครือ
่ งดืม
่ และของขบเคีย
้ ว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ทีค
่ อยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทเี่ กิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7%

อ ัตราค่าบริการท ัวร์นไี้ ม่รวม
1.ค่า ใช ้จ่ า ยส่ว นตัวอื่น ๆ ที่น อกเหนื อ รายการทั ว ร์ที่ร ะบุ อาทิ ค่า อาหารและเครื่อ งดื่ม ที่สั่ง เพิม
่ ต่า งหาก,ค่า รั ก ษา
พยาบาล(ในกรณีทเี่ กิดจากการเจ็บป่ วยด ้วยโรคประจาตัว)
2.ค่าอาหารมือ
้ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการทัวร์(มือ
้ ทีท
่ านอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครือ
่ งดืม
่ มินบ
ิ าร์ในห ้องพักโรงแรม
3.ค่าใช ้จ่ายทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงรายการท่องเทีย
่ ว ทีเ่ กิดจากผู ้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว สาหรับชาวต่างชาติทต
ี่ ้องชาระเพิม
่ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด ้วยน้ าใจของท่าน

การจองท ัวร์และสารองทีน
่ ง่ ั
่ -นามสกุล, ทีอ
1.กรุณาแจ ้งชือ
่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้จอง สาหรับออกใบแจ ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชาระมัดจาทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได ้ทาการสารองที่นั่งเสร็ จ สมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข ้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ช าระค่าทั ว ร์ส่ว นที่เหลือ ก่อ นการเดิน ทางอย่ า งน อ
้ ย 15 วัน มิฉ ะนั ้น ทางบริษั ทฯ จะถือว่า ท่ า นยกเลิก ทั ว ร์โ ดย
อัตโนมัต ิ และไม่สามารถเรียกร ้องเงินค่ามัดจาคืนได ้
4.กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให ้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช ้
ื่ ตัว๋ เครือ
สาหรับการใส่ชอ
่ งบิน(สาหรับทัวร์เครือ
่ งบิน) และการทาเอกสารประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
2.แจ ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
4.การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ตามทีก
่ าหนด

ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช ้จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจาทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จ ะเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ม ีผู ้ร่ วมเดินทางไม่ถ ึง
ตามทีก
่ าหนดไว ้ (รถตู ้ปรับอากาศ ขัน
้ ตา่ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขัน
้ ตา่ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ ามันขึน
้ ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาค่าน้ ามันและภาษี น้ ามัน(กรณีเดินทางโดยเครือ
่ งบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการท่องเทีย
่ วหรือบางประการ โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า เพื่อ
ให ้เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น
สาคัญ หรือ เกิด เหตุสุด วิสัยจนไม่ สามารถแก ้ไขได ้ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญ เสีย หรือได ้รั บ
บาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน ้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอืน
่ ๆทีอ
่ ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ที่เกิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็ บป่ วย, การถูกทาร ้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ"
TM : ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน2คืน (รถ)

หน ้า 4 จาก 4

้ หากเกิดการสูญหายสิง่ ของที่ม ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัตเิ หตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง
6.เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่าน
้
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
7.เมือ
่ ท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทงั ้ หมด กับทางบริษัทฯแล ้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงือ
่ นไขและข ้อตกลงของหมายเหตุทัง้ หมดทุกข ้อแล ้ว

TM : ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3วัน2คืน (รถ)
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