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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน
โดยรถตู้ปรับอากาศ

นำท่านเข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ชาวตากให้ความเคารพนับถือและสักการะ
และให้ท่านกราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ ว่าขอสิ่งใดล้วนแต่ได้ดังสมใจปรารถนาทุกประการ
นำท่านชม วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะ เชื่อกันว่ามีการสร้าง “หลวงพ่อโต บันดาลชัยให้สมปราถนา” ให้ท่านได้ขอพร
ทำการงานให้สำเร็จลุล่วง
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กำหนดการ

มีนาคม

6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29

เมษายน

10-12 , 12-14 , 13-15

กุมภาพันธ์

28-1

เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม

3-5 , 17-19 , 24-26

8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31
1-3

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ตาก - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ - วัดพระธาตุบ้านตาก - วัดชัยชนะสงคราม สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก

ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง (1)

ขนมปัง+น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

11.30 น. เดินทางถึง จังหวัดตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร

เมืองไม้และป่างาม" บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ร้านอาหาร
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
13.00 น. นำท่านเข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้ว
ต่อมาชาวเมืองเห็นว่าไม่สมพระเกียรติ จึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นใหม่
และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินในพระอิริยาบถประทับอยู่บนราชอาสน์
ศาลแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ชาวตากให้ความเคารพนับถือและสักการะ
ทุกๆปีในช่วงใกล้สิ้นปีจะมีงานฉลองถือเป็นประเพณีที่ชาวตากร่วมกันจัดขึ้น
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14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบ้านตาก นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก (พระเจดีย์ชเวดากองจำลอง)
ถือว่าเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดราศีมะเมีย ให้ท่านกราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ
ว่าขอสิ่งใดล้วนแต่ได้ดังสมใจปรารถนาทุกประการ

15.30 น. นำท่านชม วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะ ตามคำบอกเล่าเมื่อนานมาแล้ว การกระทำศึก ณ บ้านระแหง
ของกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหง ที่มีชัยชนะขุนสามชน แห่งเมืองฉอด เชื่อกันว่ามีการสร้าง “หลวงพ่อโต บันดาลชัยให้สมปราถนา” ให้ท่านได้ขอพร ทำการงานให้สำเร็จลุล่วง

16.30 น. นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525
เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิง ปัจจุบันใช้เป็นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำปิง แทนรถจักรยานยนต์
ให้ท่านได้เดินเที่ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

17.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า

18.30 น. บริการอาหารค่ำ (3) ที่ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ที่พัก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่สอง วัดโพธิคุณ - วัดไทยสามัคคี - ออนเซ็นอโรคยาศาล - กาษาคัพ - วัดไทยวัฒนาราม

07.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส บริการอาหารเช้า (4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น. เดินทางถึง อ.แม่สอด นำท่านเข้าสู่ วัดโพธิคุณ “วัดห้วยเตย” เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ 3
ชั้นคล้ายเรือสำเภาใหญ่ท่องไปในคลื่นแห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่
ให้ท่านได้กราบขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

11.00 น. นำท่านสู่ วัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่อง
เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบ้านที่นี่ทำให้ทุกวันนี้
วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอ
ย่างไม่ขาดสาย

นำท่านขอพร พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น
กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ
เสร็จแล้วต้องทำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมมวลสารต่างๆ
อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ้าทันใจมีอวัยวะภายใน ที่ทำด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน และมีอุปเท่มากมายในการสร้าง
ไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี่ได้ทั้งหมดดังนั้นพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็นสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อว่า จะสำเร็จโดยทันใจ
สำหรับพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี
เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
ซึ่งเดินทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ
และพระมหากรุณาธิคุณ

คำไหว้พระเจ้าทันใจ

อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง

ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ

อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ออนเซ็นอโรคยาศาล น้ำแร่โป่งคำราม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาล
กิจกรรมแช่น้ำแร่ร้อนในถังไม้โอ๊ค (ฟรี) หรือจะพอกโคลนผสมน้ำผึ้ง แช่น้ำแร่ฟรีค่าบริการ!!
แต่จะมีกล่องรับบริจาคตั้งไว้แล้วแต่จิตศรัทธา เพื่อใช้ในการบำรุงสถานที่ ระหว่างทางนำท่านแวะร้านกาแฟพร้อมชมวิวน้ำตก
ร้านกาษาคัพ KASACUP ร้านกาแฟที่นี่มีที่นั่งชิวๆหลายโซน นั่งรับลมเย็นๆแบบ 360 องศา
หรือจะนั่งชมน้ำตกมองสายน้ำพักกายพักใจ ก็ผ่อนคลายไปอีกแบบ

17.00 น. นำท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม วัดนิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญและพม่าที่สวยงาม
เจดีย์ และหงส์คู่สีทองอร่าม แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญ
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นำท่านกราบสักการะ พระมหามุนี ที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า และสักการะ พระไสยาสน์ ศิลปะแบบพม่า
ที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือ
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18.00 น. บริการอาหารค่ำ (6) ที่ร้านอาหาร

19.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า

ที่พัก โรงแรมเจทู แม่สอด หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เที่ยวแม่สอด - เมียวดี - ชมวัดต่างๆ - ตลาดบุเรงนอง - ตลาดริมเมย - ตลาดมูเซอร์ - นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนไทย - เมียนมาร์ ข้ามสะพานริมเมยเข้าสู่ เมืองเมียวดี นำท่านไหว้พระ 2
แผ่นดิน ชมชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนบ้าน ชม วัดส่วยมินวุ่น “วัดเจดีย์ทอง” หรือ “วัดเวเมียนโหว่นเซตี้”
ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเมียวดี ประดิษฐาน “พระมหามุณีย์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร์ พระมหาเจดีย์สีทองอร่าม
ตั้งโดดเด่นมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรพระเจดีย์มีการประดับอัญมณีนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิเจากง (วัดจระเข้)
ซึ่งมีจระเข้ปูนปั้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู่

10.30 น. นำท่านเข้าชม วัดเจ้าโหล่งจี(วัดก้อนหินใหญ่) วัดนี้ชาวพม่านิยมมาขอพร และยกก้อนหินเสี่ยงทาย

จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลือกซื้อสินค้าของฝาก ผลไม้
และขนมพื้นเมืองต่างๆ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดริมเมย สุดชายแดน สินค้าประเภทพลอยพม่า ไม้แกะสลัก ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า
และสินค้าอื่นๆ มากมาย

14.30 น. แวะซื้อผลไม้ต่างๆ ทีต
่ ลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

18.30 น. บริการอาหารค่ำ (9) ที่ร้านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์

23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการ : 20 - 22 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 27 - 29 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 29 - 31 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,200

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

5,700

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
7,400
6,200

กำหนดการ : 08 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 14 - 16 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 21 - 23 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

6,200

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

5,700

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

7,400

กำหนดการ : 06 - 08 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 13 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 20 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 27 - 29 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,200

กำหนดการ : 03 - 05 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 17 - 19 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 24 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 08 - 10 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 22 - 24 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 29 - 31 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,200
5,700
7,400
6,200

กำหนดการ : 10 - 12 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,900
6,400
8,400
6,900

กำหนดการ : 12 - 14 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,900
6,900

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,900

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

8,400

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

6,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

-

6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

8,400

6,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

-

6,400

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

-

6,900

กำหนดการ : 01 - 03 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

-

6,900

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

-

6,400

กำหนดการ : 13 - 15 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

6,900
6,400
8,400
6,900

-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●

●

ค่ารถตู้ปรับอากาศนำรับส่งและท่องเที่ยวตามรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●

●
●
●

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●

-

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
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คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

●
●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
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Tour Code เที่ยวแม่สอด เมียวดี จังหวัดตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็นถังไม้โอ๊ค
ไหว้พระสองแผ่นดิน เที่ยวตลาดริมเมย 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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