รหัสทัวร B2B2000748
ทัวรตาก แมสอด เมียวดี เยือนแมสอด ขามเเดนไหวสาพระธาตุเมืองเมียวดี 3 วัน 2 คืน
ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน - พระบรมธาตุเจดียบานตาก
อาบนํ้าแร แชนํ้าอุน..ออนเซ็น ถังไมโอคที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โปงคําราม
วัดไทยวัฒนาราม - เมืองเมียวดี ไหวพระสองแผนดิน - ตลาดริมเมย

เดินทางโดยรถตูป
 รับอากาศ
พัก โรงแรม จังหวัดตาก 1 คืน,แมสอด 1 คืน
เดินทางทุกวันศุกร และวันหยุดนักขัตฤกษ

วันที่เดินทาง
17-19,24-26 มกราคม ,31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563
08-10,14-16,21-23 กุมภาพันธ,28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563
06-08,13-15,20-22,27-29 มีนาคม 2563
03-05 เมษายน 2563
10-12,12-14,13-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)
17-19,24-26 เมษายน 2563
01-03 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน)
08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563

6,200.6,200.6,200.6,200.6,900.6,200.6,900.6,200.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ตาก – ศาลสมเด็จพระเจาตากฯ – วัดพระธาตุบานตาก – วัดชัยชนะสงคราม
- สะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
05.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม
กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก
05.30 น. ออกเดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯ มุ ง หน า สู จั ง หวั ด ตาก โดยรถตู ป รั บ อากาศ 9 ที่ นั่ ง
บริการอาหารวาง(1) ขนมปง+นํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอน
ตามอิสระ
กลางวัน
เดินทางถึง จังหวัดตาก “ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร
เมืองไมและปางาม” บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร
13.00 น. นําทานเขาสักการะ ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตั้งอยูที่ถนนจรดวิถีถอง เดิม
อยูบนดอยวัดเขาแก ว ตอมาชาวเมืองเห็นวาไมสมพระเกียรติ จึงพรอมใจกันสราง
ศาลขึ้นใหม และหลอพระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสินในพระอิริยาบถประทับอยูบน
ราชอาสน ศาลแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่ชาวตากใหความเคารพนับถือและสักการะ
ทุกๆปในชวงใกลสิ้นปจะมีงานฉลองถือเปนประเพณีที่ชาวตากรวมกันจัดขึ้น
14.30 น. นําทานเดินทางสู วัดพระธาตุบานตาก นําทานสักการะ พระบรมธาตุเจดียบานตาก
(พระเจดีย ชเวดากองจําลอง) ถือวาเปน พระธาตุสําหรับผู ที่เกิ ดราศีมะเมีย ใหทาน
กราบขอพร “หลวงพอทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององคหลวงพอ วาขอ
สิ่งใดลวนแตไดดังสมใจปรารถนาทุกประการ
15.30 น. นําทานชม วัดชัย ชนะสงคราม เปน วัดแห งชั ยชนะ ตามคําบอกเลาเมื่อนานมาแล ว
การกระทําศึก ณ บานระแหง ของกษัตริยแหงกรุงสุโขทัยพอขุนรามคําแหง ที่มีชัย
ชนะขุนสามชน แหงเมืองฉอด เชื่อกันวามีการสราง “หลวงพอโต-บันดาลชัยใหสม
ปราถนา” ใหทานไดขอพร ทําการงานใหสําเร็จลุลวง
16.30 น. นําทานถายรูปเปนที่ระลึกที่ สะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2525 เพื่อเชื่อมสองฝﻤงแมนํ้าปง ปจจุบันใชเปนทางเดินชมวิวทิวทัศนของแมนํ้า
ป ง แทนรถจั กรยานยนต ใหทานไดเดิ น เที่ยวเก็บ ภาพเป น ที่ระลึ ก ตามอิสระ จนถึ ง
เวลานัดหมาย
17.30 น. เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม เวียงตาก ริเวอรไซด หรือเทียบเทา
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(3) ที่รานอาหาร จากนั้นเชิญทานพักผอนยามคํ่าคืน
ที่พัก
โรงแรม เวียงตาก ริเวอรไซด หรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)

วันที่สองของการเดินทาง
วัดโพธิคุณ – วัดไทยสามัคคี – ออนเซ็นอโรคยาศาล – กาษาคัพ - วัดไทยวัฒนาราม
07.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชาที่สดใส บริการอาหารเชา(4) ที่หองอาหารของโรงแรม
09.30 น. เดินทางถึง อ.แมสอด นําทานเขาสู วัดโพธิคุณ “วัดหวยเตย” เปนวัดฝายอรัญ วาสี
ชมพระอุโบสถ 3 ชั้นคลายเรือสําเภาใหญ ทองไปในคลื่นแหงขุนเขา ภายในตกแตง
อยางงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ ใหทานไดกราบขอพร เพื่อความ
เปนสิริมงคล
11.00 น.

นําทานสู วัดไทยสามัคคี เปนวัดที่เกาแก ตั้งอยูในหมูบานไทยสามัคคีซึ่งเปนหมูบาน
ทองเที่ยวนํารอง เปนวัดที่มีความงดงามในดานประติมากรรมและสถาปตยกรรมตาม
แบบลานนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติปาไมที่
อุดมสมบูรณ วิถีชีวิตชาวบานชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบานที่นี่ทํา
ให ทุ ก วั น นี้ วั ด ไท ยสามั ค คี เ ป นที่ รู จั ก ของพุ ท ธศาสนิ กชน ทั่ ว ไป ต ลอด จนถึ ง
นักทองเที่ยวที่เดิน ทางเขามาทําบุ ญ และทองเที่ยวที่วัดไทยสามัค คีกัน อยางไมขาด
สาย นําทานขอพร พระเจาทันใจ เปนพระพุทธรูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจาทันใจนั้น
เพราะพิธีการสรางไมเหมือนพระพุทธรูป ทั่วไป กลาวคือ การทําพิธีปﻥนองคพระ มี
กําหนดการที่สลับซับซอนมากมาย ตามพิธีการแบบลานนาไทยที่พระอริยะสงฆไดผูก
ไว เชน กําหนดเวลาในการปﻥนตองแลวเสร็จภายในวันเดียว กอนพระอาทิตยตกดิน
ตลอดพิธีป ﻥน ตองทําพิธีเจริญ พระพุทธมนตต ลอดจนเสร็จ เสร็จแล วตองทําพิธีเบิ ก
เนตรตลอดทั้งคื น ตามพิ ธีล า นนา วัสดุ อุป กรณ ในการจั ด สรา ง ต องสะอาดบริสุท ธิ์
พรอมมวลสารตางๆ อัน เป น มงคล ที่แปลกคื อพระเจ าทัน ใจมีอวัย วะภายใน ที่ทํ า
ดวยเงินแทอยูขางใน และมีอุปเทมากมายในการสราง ไมสามารถจะนํามากลาวใน
ที่ นี่ ได ทั้ ง หมดดั ง นั้ น พระเจ า ทั น ใจ หรื อ หลวงพ อ ทั น ใจจึ ง เป น ที่ เคารพกราบไหว
สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป เมื่ อ มี โ อกาสแล ว มั ก จะมากราบขอพรให มี ค วาม
เจริญ รุง เรื องในชี วิ ต ตามครรลองอัน เป น สั มมาทิ ฎ ฐิ กั น เสมอ เชื่ อว า จะสําเร็จ โดย
ทันใจ สําหรับพระเจาทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปจจุบันประดิษฐาน
อยูในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
ซึ่งเดินทางมากราบเพื่อเปนพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ าก ล าวคื อ พ ร ะป ญ ญ าคุ ณ พ ร ะ บ ริ สุ ท ธิ์ คุ ณ แ ล ะพ ร ะม ห าก รุ ณ าธิ คุ ณ

กลางวัน
13.00 น.

17.00 น.

18.00 น.
19.00 น.
ที่พัก

คําไหวพระเจาทันใจ
อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง
ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ
อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร
นํ า ท า นอาบนํ้ า แร แ ช นํ้ า รอ น ออนเซ็ น อโรคยาศาล นํ้ า แร โป ง คํ า ราม หรื อเรี ย กอี ก
อยางหนึ่งวา อโรคยาศาล กิ จกรรมแชนํ้าแรรอนในถังไมโอค(ฟรี) หรือจะพอกโคลน
ผสมนํ้าผึ้ง แชนํ้าแรฟรีคาบริการ!! แตจะมีกลองรับบริจาคตั้งไวแลวแตจิตศรัทธา เพื่อ
ใช ใ นการบํ า รุ ง สถานที่ ระหว า งทางนํ า ท า นแวะร า นกาแฟพร อ มชมวิ ว นํ้ า ตก
รานกาษาคัพ KASACUP รานกาแฟที่นี่ มีที่นั่ งชิวๆหลายโซน นั่งรับ ลมเย็น ๆแบบ
360 องศา หรือจะนั่งชมนํ้าตกมองสายนํ้าพักกายพักใจ ก็ผอนคลายไปอีกแบบ
นํ า ท า นชมวั ด ไทยใหญ วั ด ไทยวั ฒ นาราม วั ด นิ ก ายมหายานของชาวไทยใหญ
สถาปตยกรรมแบบมอญและพมาที่สวยงาม เจดีย และหงสคูสีทองอราม แสดงถึง
ความเจริญรุงเรืองของชาวมอญ นําทานกราบสักการะ พระมหามุนี ที่จําลองมาจาก
เมืองมัณ ฑะเลย ประเทศพมา และสัก การะ พระไสยาสน ศิ ล ปะแบบพมา ที่ใหญ
ที่สุดของทางภาคเหนือ
บริการอาหารคํ่า(6) ที่รานอาหาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมเจทู แมสอด หรือเทียบเทา
โรงแรมเจทู แมสอด หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เที่ยวแมสอด – เมียวดี – ชมวัดตางๆ – ตลาดบุเรงนอง – ตลาดริมเมย – ตลาดมูเซอร
- นครสวรรค - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเชา(7) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. อําลาที่พัก นําทานเดินทางสู ดานชายแดนไทย-เมียนมาร ขามสะพานริมเมยเขาสู
เมืองเมียวดี นําทานไหวพระ 2 แผนดิน ชมชีวิตความเปนอยูเพื่อนบาน ชม วัดสวย
มินวุน “วัดเจดียทอง” หรือ “วัดเวเมียนโหวนเซตี้” ถือวาเปนวัดคูบานคูเมืองเมียวดี
ประดิษ ฐาน “พระมหามุณี ย” พระพุทธรูปศั กดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร พระมหาเจดียสี
ทองอราม ตั้งโดดเดนมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรพระเจดียมีการประดับอัญ
มณีนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู วัดมิเจากง(วัดจระเข) ซึ่งมีจระเขปูนปﻥนขนาดใหญ
ทาสีเขียวยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู

10.30 น.

กลางวัน
14.30 น.
19.00 น.
23.00 น.

นําทานเข าชม วั ด เจาโหล งจี(วัด ก อนหิ น ใหญ ) วัด นี้ ช าวพมานิ ย มมาขอพร และยก
กอนหินเสี่ยงทาย จากนั้นใหทานไดเดินเที่ยว ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและ
ภาษาของชาวพมา เลือกซื้อสินคาของฝาก ผลไม และขนมพื้นเมืองตางๆ
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร
แวะซื้อผลไมตางๆ ทีต
่ ลาดชาวเขาดอยมูเซอร จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บริการอาหารคํ่า(9) ที่รานอาหาร จังหวัดนครสวรรค
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

อัตราคาบริการทัวร

กําหนดการเดินทาง

24-26 มกราคม 2563
31 มกราคม - 02 กุมภาพันธ 2563
08-10 กุมภาพันธ 2563
14-16 กุมภาพันธ 2563
21-23 กุมภาพันธ 2563
28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563
06-08 มีนาคม 2563
13-15 มีนาคม 2563
20-22 มีนาคม 2563
27-29 มีนาคม 2563
03-05 เมษายน 2563
10-12 เมษายน 2563
(เทศกาลสงกรานต)
12-14 เมษายน 2563
(เทศกาลสงกรานต)
13-15 เมษายน 2563
(เทศกาลสงกรานต)
17-19 เมษายน 2563
24-26 เมษายน 2563
01-03 พฤษภาคม 2563
(วันแรงงาน)
08-10 พฤษภาคม 2563
15-17 พฤษภาคม 2563
22-24 พฤษภาคม 2563
29-31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

ผูใหญ ราคาทาน
ละ (พักหองละ
2-3 ทาน)

เด็กไมเกิน
12 ป พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน

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.-

เด็กไมเกิน
12 ป พักกับ
ผูใหญ 2
ทาน (มีเตียง
เสริม)
6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.6,200.-

6,900.-

6,900.-

6,900.-

เด็กไมเกิน 12 ป
พักกับผูใหญ 2
ทาน (ไมมีเตียง
เสริม)

ผูใหญ พักหอง
เดี่ยว
(เพิ่มทานละ)

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.-

6,900.-

6,400.-

1,500.-

6,900.-

6,900.-

6,400.-

1,500.-

6,900.-

6,900.-

6,900.-

6,400.-

1,500.-

6,200.6,200.-

6,200.6,200.-

6,200.6,200.-

5,700.5,700.-

1,200.1,200.-

6,900.-

6,900.-

6,900.-

6,400.-

1,500.-

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.-

1,200.1,200.1,200.1,200.-

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
สิ่งที่ควรนําติดตัว

1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาที่สวมใสสบาย
2.กลองถายรูป, โทรศัพทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน
 , ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน)
อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
7.คามัคคุเทศก ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ที่เกิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง

1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพื่อเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้ หมด
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด
หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดิ น ทางไมถึงตามที่ กําหนดไว (รถตู ป รับ อากาศ ขั้ น ตํ่ า 8 ทาน/รถบั สปรับ อากาศ ขั้ น ตํ่ า
30 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน สําคัญ หรือเกิ ดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่น ๆที่อ ยู น อกเหนื อการควบคุ ม ของทางบริษั ทฯหรือ ค าใช จ ายเพิ่ม เติ ม ที่เกิ ด ขึ้ น ทางตรงหรื อ
ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ"

5.ทางบริษั ทฯ จะไมรั บ ผิด ชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิ ด การสูญ หายสิ่งของที่มีค า อัน เนื่ องมาจาก
ความประมาทของตั ว ผู เดิ น ทาง,เกิ ด การโจรกรรม,อุ บั ติ เหตุ จ ากความประมาทของตั ว
นักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทงั้ หมดทุกขอแลว

