
 

 

รหัสทัวร B2B2000748 
ทัวรตาก แมสอด เมียวด ีเยือนแมสอด ขามเเดนไหวสาพระธาตุเมืองเมียวดี 3 วัน 2 คืน 
ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน - พระบรมธาตุเจดียบานตาก 
อาบนํ้าแร แชนํ้าอุน..ออนเซ็น ถังไมโอคที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป�งคําราม 
วัดไทยวัฒนาราม - เมืองเมียวด ีไหวพระสองแผนดิน - ตลาดริมเมย 
 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ  
พัก โรงแรม จงัหวัดตาก 1 คืน,แมสอด 1 คืน 
เดินทางทุกวันศุกร และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เดินทาง   
17-19,24-26 มกราคม ,31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563 6,200.- 
08-10,14-16,21-23 กุมภาพันธ,28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 6,200.- 
06-08,13-15,20-22,27-29  มีนาคม 2563 6,200.- 
03-05 เมษายน 2563 6,200.- 
10-12,12-14,13-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 6,900.- 
17-19,24-26 เมษายน 2563 6,200.- 
01-03  พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 6,900.- 
08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 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. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดตาก โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
บริการอาหารวาง(1) ขนมปง+นํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอน
ตามอิสระ 

กลางวัน เดินทางถึง จังหวัดตาก “ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร 
เมืองไมและป�างาม” บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร      

13.00 น. นําทานเขาสักการะ ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตั้งอยูที่ถนนจรดวิถีถอง เดิม
อยูบนดอยวัดเขาแกว ตอมาชาวเมืองเห็นวาไมสมพระเกียรติ จึงพรอมใจกันสราง
ศาลขึ้นใหม และหลอพระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสินในพระอิริยาบถประทับอยูบน
ราชอาสน ศาลแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่ชาวตากใหความเคารพนับถือและสักการะ 
ทุกๆปในชวงใกลสิ้นปจะมีงานฉลองถือเปนประเพณีที่ชาวตากรวมกันจัดขึ้น 

14.30 น. นําทานเดินทางสู วัดพระธาตุบานตาก นําทานสักการะ พระบรมธาตุเจดียบานตาก 
(พระเจดียชเวดากองจําลอง) ถือวาเปนพระธาตุสําหรับผูที่เกิดราศีมะเมีย ใหทาน
กราบขอพร “หลวงพอทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ิขององคหลวงพอ วาขอ
สิ่งใดลวนแตไดดังสมใจปรารถนาทกุประการ 

15.30 น. นําทานชม วัดชัยชนะสงคราม เปนวัดแหงชัยชนะ ตามคําบอกเลาเมื่อนานมาแลว 
การกระทําศึก ณ บานระแหง ของกษัตริยแหงกรุงสุโขทัยพอขุนรามคําแหง ที่มีชัย
ชนะขุนสามชน แหงเมืองฉอด เชื่อกันวามีการสราง “หลวงพอโต-บันดาลชัยใหสม
ปราถนา” ใหทานไดขอพร ทําการงานใหสําเร็จลุลวง 

16.30 น. นําทานถายรูปเปนที่ระลึกที่ สะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป สรางขึ้นเม่ือป 
พ.ศ.2525 เพื่อเชื่อมสองฝم�งแมนํ้าปง ปจจุบันใชเปนทางเดินชมวิวทิวทัศนของแมนํ้า
ปง แทนรถจักรยานยนต ใหทานไดเดินเที่ยวเก็บภาพเปนที่ระลึกตามอิสระ จนถึง
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 – วัดไทยสามัคค ี– ออนเซ็นอโรคยาศาล – กาษาคัพ - วัดไทยวัฒนาราม 
07.00 น. ตื่นรบัอรุณยามเชาที่สดใส บริการอาหารเชา(4) ที่หองอาหารของโรงแรม 
09.30 น. เดินทางถึง อ.แมสอด นําทานเขาสู วัดโพธิคุณ “วัดหวยเตย” เปนวัดฝ�ายอรัญวาสี 

ชมพระอุโบสถ 3 ชั้นคลายเรือสําเภาใหญทองไปในคลื่นแหงขุนเขา ภายในตกแตง
อยางงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ ใหทานไดกราบขอพร เพื่อความ
เปนสิริมงคล 

11.00 น. 

 

นําทานสู วัดไทยสามัคคี เปนวัดที่เกาแก ตั้งอยูในหมูบานไทยสามัคคีซึ่งเปนหมูบาน
ทองเท่ียวนํารอง เปนวัดที่มีความงดงามในดานประติมากรรมและสถาปตยกรรมตาม
แบบลานนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป�าไมที่
อุดมสมบูรณ วิถีชีวิตชาวบานชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดีของชาวบานที่นี่ทํา
ใหทุกวันนี้  วัดไทยสามัคคี เปนที่ รูจักของพุทธศาสนิกชนทั่ วไปตลอดจนถึง
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทําบุญและทองเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอยางไมขาด
สาย  นําทานขอพร พระเจาทันใจ เปนพระพุทธรูศักดิ์สิทธ์ิซึ่งที่เรียกพระเจาทันใจนั้น
เพราะพิธีการสรางไมเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กลาวคือ การทําพิธีปم�นองคพระ มี
กําหนดการที่สลับซับซอนมากมาย ตามพิธีการแบบลานนาไทยที่พระอริยะสงฆไดผูก
ไว เชน กําหนดเวลาในการปم�นตองแลวเสร็จภายในวันเดียว กอนพระอาทิตยตกดิน 
ตลอดพิธีปم�นตองทําพิธีเจริญพระพุทธมนตตลอดจนเสร็จ เสร็จแลวตองทําพิธีเบิก
เนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีลานนา วัสดุอุปกรณในการจัดสราง ตองสะอาดบริสุทธิ์ 
พรอมมวลสารตางๆ อันเปนมงคล ที่แปลกคือพระเจาทันใจมีอวัยวะภายใน ที่ทํา
ดวยเงินแทอยูขางใน และมีอุปเทมากมายในการสราง ไมสามารถจะนํามากลาวใน
ที่นี่ไดทั้งหมดดังนั้นพระเจาทันใจ หรือ หลวงพอทันใจจึงเปนที่เคารพกราบไหว
สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแลวมักจะมากราบขอพรใหมีความ
เจริญรุงเรืองในชีวิตตามครรลองอันเปนสัมมาทิฎฐิกันเสมอ เชื่อวา จะสําเร็จโดย
ทันใจ สําหรับพระเจาทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีนั้น ปจจุบันประดิษฐาน
อยูในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
ซึ่งเดินทางมากราบเพ่ือเปนพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ ากล าวคื อ  พ ระปญ ญ าคุณ  พระบริสุทธิ์ คุณ  และพระมหากรุณ าธิคุณ 



 

 

 
คําไหวพระเจาทันใจ 

อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง 
 ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ 

อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร  
13.00 น. นําทานอาบนํ้าแรแชนํ้ารอน ออนเซ็นอโรคยาศาล นํ้าแรโป�งคําราม หรือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา อโรคยาศาล กิจกรรมแชนํ้าแรรอนในถังไมโอค(ฟรี) หรือจะพอกโคลน
ผสมนํ้าผึ้ง แชนํ้าแรฟรีคาบริการ!! แตจะมีกลองรับบริจาคตั้งไวแลวแตจิตศรัทธา เพ่ือ
ใชในการบํารุงสถานที่  ระหวางทางนําทานแวะรานกาแฟพรอมชมวิวนํ้าตก  
รานกาษาคัพ KASACUP รานกาแฟที่นี่มีที่นั่งชิวๆหลายโซน นั่งรับลมเย็นๆแบบ 
360 องศา หรือจะนั่งชมนํ้าตกมองสายนํ้าพักกายพักใจ ก็ผอนคลายไปอีกแบบ 

17.00 น. นําทานชมวัดไทยใหญ วัดไทยวัฒนาราม วัดนิกายมหายานของชาวไทยใหญ 
สถาปตยกรรมแบบมอญและพมาที่สวยงาม เจดีย และหงสคูสีทองอราม แสดงถึง
ความเจริญรุงเรืองของชาวมอญ นําทานกราบสักการะ พระมหามุนี ที่จําลองมาจาก
เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา และสักการะ พระไสยาสน ศิลปะแบบพมา ที่ใหญ
ที่สุดของทางภาคเหนือ 

18.00 น. บริการอาหารคํ่า(6) ที่รานอาหาร 
19.00 น. นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมเจทู แมสอด หรือเทียบเทา 
ที่พัก โรงแรมเจทู แมสอด หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง     
เที่ยวแมสอด – เมียวด ี– 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 
ประดิษฐาน “พระมหามุณีย” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร พระมหาเจดียสี
ทองอราม ตั้งโดดเดนมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรพระเจดียมีการประดับอัญ
มณีนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู วัดมิเจากง(วัดจระเข) ซึ่งมีจระเขปูนปم�นขนาดใหญ
ทาสีเขียวยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู    



 

 

10.30 น. นําทานเขาชม วัดเจาโหลงจี(วัดกอนหินใหญ) วัดนี้ชาวพมานิยมมาขอพร และยก
กอนหินเสี่ยงทาย จากนั้นใหทานไดเดินเที่ยว ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและ
ภาษาของชาวพมา เลือกซื้อสินคาของฝาก ผลไม และขนมพ้ืนเมืองตางๆ    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร 
14.30 น. แวะซื้อผลไมตางๆ ทีต่ลาดชาวเขาดอยมูเซอร จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.00 น. บริการอาหารคํ่า(9) ที่รานอาหาร จังหวัดนครสวรรค 
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ ราคาทาน
ละ (พักหองละ 

2-3 ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน (มีเตียง

เสริม) 

เด็กไมเกิน 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน (ไมมีเตียง

เสริม) 

ผูใหญ พักหอง
เดี่ยว 

(เพิ่มทานละ) 

24-26 มกราคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
31 มกราคม - 02 กุมภาพันธ 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

08-10 กุมภาพันธ 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
14-16 กุมภาพันธ 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
21-23 กุมภาพันธ 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

28 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
06-08  มีนาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
13-15  มีนาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
20-22  มีนาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
27-29  มีนาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
03-05 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
10-12 เมษายน 2563 

(เทศกาลสงกรานต) 
6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

12-14 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

13-15 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

17-19 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
24-26 เมษายน 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

01-03 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,400.- 1,500.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
15-17 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
22-24 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 
29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 6,200.- 6,200.- 5,700.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ท่ีนั่ง  
 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 



 

 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 9 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาต ิ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
 
 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 



 

 

1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นตํ่า  
30 ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอแลว 
 


