
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 ตุลาคม  01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31  
 พฤศจิกายน  03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 
 ธนัวาคม  01-05 / 02-06 / 03-07 / 06-10 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26                                         
 มกราคม  05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30  
 กุมภาพนัธ์  02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27  
 มีนาคม  02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27                                       
 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง  
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ อาํเภอแม่สอด จงัหวกัตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD054 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง)  
08.45 น. นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัตาก อาํเภอแม่สอด นาํท่านออกเดินทางสู่ “อาํเภออุม้ผาง” เป็นอาํเภอหน่ึงทางตอนใต้

ของจงัหวดัตากอีกทั้งยงัเป็นอาํเภอที่มีขนาด
พื้นที่ ให ญ่ม าก ที่ สุ ดแ ละ เป็ นอํา เภอ ที่ อ ยู่
ห่ างไกลจากตัวอํา เภอ เมืองมากที่ สุดใน
ประเทศไทย  

13.30 บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของที่พกั 
บ่าย มีเวลาใหท้่านไดพ้กัผอ่นหลงัจากการเดิน

ทางไกลแบ  บสบายๆ ไปกบัธรรมชาติต่างๆ 
ของบริเวณที่พกัก่อนที่พรุ่งน้ีจะไดอ้อกกาํลงั
เบาๆไปกบักิจกรรมล่องแพยาง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หอ้งอาหารของที่พกั// หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คนืที ่1  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


วนัที่สอง(2)  ล่องเรือยางแม่น า้แม่กลอง – ผาปอง – น า้ตกทีลอจ้อ  - น า้ตกทีลอซู – วงัปลาปุง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 นาํท่านเดินทางสู่หว้ยแม่กลอง นาํท่านล่องแก่งดว้ยเรือยาง “แม่นํ้ าแม่กลอง”  ชมธรรมชาติงดงามของ “ตน้นํ้ าแม่

กลอง” แม่นํ้ าแม่กลองนั้นเป็นลุ่มนํ้ าสําคญัของภาคเหนือในประเทศไทย เป็นแหล่งตน้นํ้ าที่สวยงามและอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ชีววทิยา อนัน่าสนใจ นาํท่านล่องเรือไปตาม
ห้วยแม่กลองชมความงามของแหล่งตน้นํ้ า
ธรรมชาติ นําท่านชมแหล่งศึกษาธรรมชาติ  
ชมผาปอง สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไม้อัน
สวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุง้ผาง 
นาํท่านชมความสวยงามของ นํ้ าตกทีลอจอ้ 
หรือนํ้ าตกสายฝน เป็นนํ้ าตกที่สวยงามอยู่
ระหวา่งการเดินทางเพือ่ไปยงันํ้ าตกทีลอซู นาํ
ท่าน ชมผาผึ้ง ธารนํ้ าร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั “เขตรักษาพนัธุ์สัตว์
ป่าอุม้ผาง” ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที (เดินทางโดยรถ 4 WD ทอ้งถ่ิน) *** กรุณาเตรียมการแต่งกายดว้ยชุด
ที่คล่องแคล่ว รองเทา้ที่เหมาะสมกบัการสาํหรับเดิน และ อุปกรณ์ต่างๆที่จาํเป็นสาํหรับท่าน กระบอกนํ้ า ถุงเทา้
กนัทาก(เฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฝนตก) และ ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที่อยา่งเคร่งครัด *** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (อาหารกล่อง) 
บ่าย นาํท่านเดินเทา้ (ระยะทางเดินไป-กลบัประมาณ 3 กิโลเมตร) เพือ่เขา้ชมความสวยงามของ “นํ้ าตกทีลอซู” นํ้ าตกที่

ได้ช่ือว่างดงามที่สุดในประเทศไทย นํ้ าตก
ทีลอซูเปรียบดงัผา้ม่านในพงไพรผืนใหญ่ดว้ย
ความสวยงามของลกัษณะพเิศษทางธรรมชาติ
หล่อหลอมใหเ้กิดเป็นทศันีภาพอนังดงามเกิน
จะบรรยาย นํ้ าตกทีลอซูเกิดจากลาํห้วยหลัก 
ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกล้อทอ ไหล
รวมกนัผา่นช่องเขาขาดเกิดเป็นนํ้ าตกทีลอซูที่
ส ว ย ง า ม  นํ้ า ต ก ที ล อ ซู ย ัง เ ป็ น แ ห ล่ ง นํ้ า
ธรรมชาติที่สําคญัของฝืนป่าอุง้ผางและสัตว์
น้อยใหญ่อีกด้วย มีเวลาให้ท่านพกัผ่อนชม
ความงดงามของนํ้ าตก ดูสตัวป่์าน้อยใหญ่บริเวณนํ้ าตก เดินเล่นถ่ายรูป ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “วงั
ปลาปุง” อยูใ่นตาํบลแม่กลอง จงัหวดัตาก เป็นฝายชลอนํ้ าขนาดเล็กที่มีปลาอาศยัอยู ่ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะ
ท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หอ้งอาหารของที่พกั พเิศษอ่ิมอร่อยไปกบั!!! (เมนูบาร์บีคิว) // หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระ
ตามอธัยาศยั... 



ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คนืที ่2 
 

วนัที่สาม(3)  ดอยหัวหมด – วดัหนองหลวง – วดัป่าสักวปัิสสนา - น า้ตกปะละทะ – อุ้มผาง 
05.00 น. นาํคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหวัหมด” เพื่อ

ชมพระอาทิตยส์าดแสงในยามรุ่งอรุณ ดอยหัว
หมดเป็นสถานที่ที่สวยงามในยามเช้าด้วย
ความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอกที่รวมตวั
กนัทศันีภาพที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา หาก
เราโชคดี ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก 
ผืนป่าสีเขียว ท้องฟ้าสีทองสาดแสง ความ
งดงามที่จบัตาท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจน้ี 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 
10.00 น. นาํท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัหนองหลวง” เป็นวดัที่ชนชาวเขา

เผ่ากะเหร่ียงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวดัน้ีขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วดันุผา
โด"้ แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวดัมีลกัษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง 
วดัน้ีสร้างขึ้นเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกบัหมู่บา้นหนอง
หลวง ซ่ึงเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง จากนั้นนําท่านออก
เดินทางต่อไปยงั “วดัป่าสักวิปัสสนา” วดัที่แกะสลกัดว้ยไมส้ักทั้งวดั 
โดยเฉพาะเสาไม ้บานหน้าต่าง แกะสลกัออกมาไดส้วยงามเป็นอยา่ง
ยิง่   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั แบบปิคนิค (อาหารกล่อง) 
บ่าย  นาํคณะท่านเดินทางสู่ “นํ้ าตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

ในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง บริเวณ
นํ้ าตกปะละทะ เป็นที่ตั้งของหมู่บา้นกระเหร่ียง
ปะละทะ ซ่ึงเป็นชนพื้นถ่ินของบริเวณดงักล่าว 
ให้ท่านได้มีเวลาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชม
ความงามของนํ้ าตกปะละทะ ซ่ึงมีความสูง
ประมาณ 3 เมตรลดหลั่นกันไหลสู่แอ่งนํ้ า
ธรรมชาติ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ แช่ขาเล่น
นํ้ า ถ่ายรูปความงามของนํ้ าตก จากนั้นนําท่าน
เดินทางกลบัสู่ที่พกัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั... 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่ า ณ ห้องอาหารของที่พ ัก 
อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดบัมาตรฐานเดยีวกนั  (พกับ้านละ 2 ท่าน)             คนืที ่3 



 

วนัที่ส่ี(4)  อุ้งผาง – พบพระ – น า้ตกพาเจริญ – ไร่เตรยาวรรณ – ถ า้สีฟ้า (Unseen) 
                        ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเช็คเอาทท์ี่พกัจากนั้นเดินทางสู่ อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก ระหวา่งทางมีเวลาใหท้่านได้

แวะชมความงดงามของ “นํ้ าตกพาเจริญ” นาํ
ตกพาเจริญเป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติที่สวยงาม
เกิดจากหินปูนที่ทับถมกันเป็นชั้นลดหลั่น
กนัลงมา มีสายนํ้ าไหลผ่านสวยงาม ให้ท่าน
ได้มี  เวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสน
สวยงามของนํ้ าตกแห่งน้ี จากนั้ นท่านออก
เดินทางไปต่อยงั “ไร่เตรยาวรรณ” ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้บริการ
เม่ือตน้ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมไปถึงมุมถ่ายรูป
สวยอีกมากมายให้ท่านเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศที่สร้างดว้ยสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกบัยโุรป
ตะวนัตกยอ้นยคุ และนาํอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ ส่ิงของโบราณหายากที่นาํมาตกแต่ง ทาํให้ท่านไดรู้้สึกได้
หลากหลายบรรยากาศ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ถํ้ าสีฟ้า” ถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่ Unseen อีกแห่งหน่ึงซ่ึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีนั้น

ภายในถํ้ าเป็นสีฟ้าเกิดจากปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ ทาํให้ถํ้ า   มีสีฟ้าสวยสดใส ภายใน
ตวัถํ้าเม่ือเขา้ไปจะพบกบัอุโมงคง์วงชา้ง กลุ่ม
หินที่ ถูกกัดกล่อนจนเป็นโพรง มี รูปร่าง
ลกัษณะคลา้ยกบังวงช้างขนาดใหญ่ จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิที่มีเร่ืองราวสืบเน่ืองมาแต่คร้ังสมัย
กรุงธนบุรี โดยพระเจา้ตากได้แต่งตั้ งนักรบ
ชาวกระเหร่ียงให้เป็นนายหน้าด่านแม่ละเมา
เพือ่เป็นทพัหนา้ในการปกป้องบา้นเมืองและส่งข่าวสาร นาํคณะท่านแวะชอปป้ิง “ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็น
ตลาดที่ชนพื้นเมืองชาวมูเซอร์จะนาํสินคา้มาขายกนั ใหท้่านไดมี้เวลาซ้ือของพื้นเมือง ของฝาก ต่างๆมากมาย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั:  The Teak Hotel  MAE SOT   หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง (พกับ้านละ 2 ท่าน)            คนืที ่4 
 
 
 



วนัที่ห้า(5)  แม่สอด – อโรคยาโป่งค าราม - ศาลพระเจ้าตากสิน – วดัไทยวฒันาราม   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “โป่งคาํราม” อยู่ที่ “บา้นแม่กาษา” นอกจากจะมี “นํ้ าพุร้อนแม่กาษา” ซ่ึงเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวขึ้นช่ือมาเน่ินนานแล้ว ยงัมี “อโรค
ยาโป่งคาํราม” ออนเซ็นแห่งแม่กาษา ถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอีก
แห่งหน่ึงของจังหวดัตาก  เป็นการแช่ออน
เซ็นในถังไมโ้อ๊คแบบญี่ปุ่ นแบบเก๋ๆ  โดยใช้
สายธารนํ้ าร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมา
ปรับปรุงเสริมแต่งเพือ่ความเหมาะสม ใชเ้ป็น
สถานที่บ ําบัดรักษาโรค สําหรับการแช่นํ้ า
ร้อน และพอกบ่อโคลนเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วย
ผอ่นคลายและเพือ่การท่องเที่ยว   เป็นบ่อนํ้ าแร่ที่มีคุณภาพที่เตม็ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางไปสกัการะ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ถือไดว้า่เป็น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองตาก ตั้งอยูต่รงขา้ม

สนามกีฬาเทศบาลแม่สอด  สร้างขึ้นเพือ่ราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คร้ันเม่ือพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ 
ณ เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์  โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภายในบริเวณศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรูปป้ันชา้งศึกของพระนเรศวรขนาดเท่าของจริง อยู่ภายในสวนที่ตกแต่งไวอ้ยา่ง
สวยงามนาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัไทยวฒันาราม” เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากนัว่า แต่เดิม
ช่ือ “วดัแม่ตาวเง้ียว” หรือ “วดัไทยใหญ่” ถูก
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ชาว
พม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศยัอยู่
ในอาํเภอแม่สอด และไดก้ลายเป็นผูใ้หญ่บา้น
คนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ซ่ึงต่อมาได้รับ
พระราชทานนามว่า หม่ืนอาจคาํแหงหาญ 
คร้ันในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศให้วดัน้ีเป็นวดัพระพุทธศาสนา และ
สงักดัในกรมศาสนา เป็นวดัซ่ึงมีความงกงาม
มากอีกแห่งหน่ึงในอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ที่ถูกสร้างออกมาดว้ยศิลปะแบบวดัในพม่า สีเหลืองทองอร่ามอีก
ทั้งยงัวจิิตรงดงาม ภายในวดั ประดิษฐานพระพทุธมหามุณีซ่ึงเป็นพระพทุธรูปที่จาํลองมาจากพระพทุธมหามุณีอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวเมืองมณัฑเลย ์แห่งประเทศพม่า เป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวจงัหวดัตากศรัทธา
เล่ือมใสกนัมากตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบนั  

 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
 



15.00 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.50 นาํท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD057 
18.55 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 
 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-05 ต.ค. 64 21,990 21,990 21,790 21,490 8,500 

06-10 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

13-17 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

20-24 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

21-25 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

22-26 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

27-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

03-07 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

10-14 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

17-21 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

24-28 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

01-05 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

02-06 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

03-07 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

06-10 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

08-12 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

09-13 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

15-19 ธ.ค. 64  22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

22-26 ธ.ค. 64                                          25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

05-09 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

12-16 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

19-23 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 



26-30 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

02-06 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

09-13 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

16-20 ก.พ. 65 25,990 25,990 25,790 25,490 9,500 

23-27 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

02-06 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

09-13 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

16-20 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

23-27  มี.ค. 65                                      22,990 22,990 22,790 22,490 8,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-แม่สอด-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 



2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า
มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 


