
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

    ธนัวาคม 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29  

    มกราคม 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29ม.ค.-02ก.พ. 

    กมุภาพนัธ์ 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26ก.พ.-02มี.ค. 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• พกับนเรือ Royal Diamond 1 คืน หอ้งละท่าน 2 ท่าน 

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีSเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีSยม  



 

 

 

 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – เขื1อนภูมพิล จ.ตาก   

21.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตลิSงชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ทีSคอยใหบ้ริการ  ก่อนการ

เดินทาง 

22.00 เดินทางโดยรถปรับตูป้รับอากาศ VIP สู่ จ.ตาก (485 กม.) 

วนัที1สอง(2)   เขื1อนภูมพิล – ล่องทะเลสาบแม่ปิง โดยเรือ  ‘รอยลัไดมอนด์’ 

05.00 รุ่งอรุณ ณ ‘เขื%อนภูมิพล’ จ.ตาก หรือชืSอเดิมว่า เขืSอนยนัฮี เป็นเขืSอนคอนกรีตรูปโคง้ขนาดใหญ่ทีSสูงทีSสุดใน

ประเทศไทย นาํท่านสู่สันเขืSอนเก็บภาพบรรยากาศยามเชา้ของอ่างเก็บนํ[ าของเขืSอนนบัวา่มีความจุสูงสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ // นาํท่านลงเรือ “รอยลัไดมอนด์” เช็คอินเขา้ห้องพกัทาํภาระกิจส่วนตวั พร้อมบริการอาหาร

เชา้บนเรือ 

08.00 เรือ “รอยลัไดมอนด์” นําท่านล่อง

จากเขืSอนภูมิพลสู่ทะเลสาบแม่ปิง 

ผ่านเทือกเขาสูงทีSทอดยาวมาตั[งแต่

อาํเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่จรด

ทิศใตบ้ริเวณตอนเหนือของอ่างเก็บ

นํ[ าเขืSอนภูมิพล เรือล่องตามเส้นทาง

เสดจ็ “พระนางจาม เทว”ี ทีSโอบลอ้ม

ด้วยธรรมชาติอันงดงามแห่งชาติ

แม่ปิง  ทีSครอบคลุมพื[นทีS 3 จงัหวดั 

คือ เชียงใหม่ ลาํพนู และ ตาก 

เทีSยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

บ่าย เรือล่องผา่น ‘ผาอาบนาง’ กลางหนา้ผามีหินยอ้ยคลา้ยๆ กบันํ[ าพุพุง่ออกมาตลอดเวลา นกัเดินทางมกัจะใชน้ํ[ านี[ ดืSม

และล้างหน้า เพราะเป็นนํ[ าสะอาด

และถือวา่เป็นนํ[ าศกัดิb สิทธิb  เนืSองจาก

เชืS อกัน ว่ า เป็ นนํ[ า ทีS เกิ ดจากการ

อธิษฐานของพระนางจามเทวี ใน

ครั[ งทีSเดินทางขึ[นมาปกครองเมืองหริ

ภุญไชย เข้าสู่เมืองสร้อยศรีสุข นํา

ท่านขึ[นนมัสการ ‘วดัพระธาตุแก่ง

สร้อย’ ทีSพระนางจามเทวี โปรดให้

สร้างขึ[น กวา่ 1,300 ปี มาแลว้ เป็นทีS

ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระ 



 

 

 

 

                  ธาตุ ส่วนแขนดา้นซ้ายขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นวดัเก่าแก่ และสําคญัยิSงในแม่นํ[ าปิง เป็นสมบติั

เหนือเขืSอนภูมิพลชิ[นสุดทา้ยทีSเห็นอยูจ่นถึงปัจจุบนั  

15.00 บริการอาหารวา่ง พร้อมเครืSองดืSม ฯลฯ พกัผอ่น ตามอธัาศยั 

 

19.00  บริการอาหารคํSา ณ หอ้งอาหารบนเรือ กบับรรยากาศท่ามกลางป่าเขา พร้อมกบัเสียงเพลงขบักล่อม สมควรแก่เวลา

พกัผอ่นตามอธัยาศยัท่ามกลางบรรยากาศทีSแสนสบาย.....ราตรีสวสัดิb  

คํSา บริการอาหารมื[อคํSา ณ ร้านอาหารทอ้งถิSน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที1พกั : เรือรอยลัไดมอนด์ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

 

วนัที1สาม(3)   ดอยเต่า – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่สะเรียง – ท่าสองยาง    

05.30  อรุณสวสัดิb ยามเชา้ บริการเครืSองดืSม ชา กาแฟ โอวลัติน พร้อมขนมครก ร้อน ๆ จากเตา   

07.00 บริการอาหารเชา้ แบบชาวเรือ ระหวา่งทางสู่ ‘ทะเลสาบดอยเต่า’ อ่างเก็บนํ[ าขนาดใหญ่อยูเ่หนือเขืSอนภูมิพล เป็น

ลกัษณะเวิ[งกวา้งสุดสายตา มีทิวทศัน์ทีSสวยงาม นอกจากจะเป็นพื[นทีSเกษตรกรรม เลี[ยงสัตว ์และทาํประมงนํ[ าจืด

ของชาวอาํเภอดอยเต่ามายาวนาน 

08.00 เรือเทียบท่าทีSดอยเต่า (กรณีนํ[ าลงเรือไม่สามารถล่องขึ[นดอยเต่าได ้เรือจะส่งคณะทีSบา้นกอ้ท่า จ.ลาํพูนแทน) 

หลังจากเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

อาํลาเรือรอยลัไดมอนด ์เดินทางโดย

รถตูสู่้ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ 

(58 กม.) ชมช่องแคบเขาขาดทีSมีหนา้

ผาหินขนาบลาํนํ[ าแม่แจ่ม ทาํให้เกิด

หุบเขาผาลึก โดยความลึกของหนา้ผา

วดัจากสะพานออบหลวงถึงระดบันํ[ า

ปกติประมาณ  32 เมตรความงามทีS

ธ รรมช าติ ส ร้ างส รรค์  ไว้อ ย่ าง

สวยงามเบื[องล่างเป็นแม่นํ[ าทีSไหลคด

เคี[ ยวผ่านช่องเขาขาด ซึS งช่องเขานี[ มี

ลกัษณะเป็นผาสูงชนั จากนั[นเดินทาง

สู่  ‘สถานีทดลองปลูกพัน ธ์ุไม้บ่อ

แกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พื[นทีSทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ทีSกรมอุทยานแห่งชาติฯ นาํพนัธ์ุมา

จากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้และไตห้วนั เพืSอทดลองหาพนัธ์ุทีSเหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกนาํ เพืSอ

ปลูกบนป่าเสืSอมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสนทีSเรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่าน 

 



 

 

 

 

หมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ทีSสองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั[นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

 เทีSยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิSน 

บ่าย   จากนั[นเดินทางสู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (152 กม.)    

17.00 เขา้ทีSพกั พกัผอ่น ตามอธัยาศยั 

คํSา บริการอาหารมื[อคํSา ณ ร้านอาหารทอ้งถิSนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที1พกั : ท่าสองยางฮิลล์ รีสอร์ท / วงศ์ตะวนั รีสอร์ท หรือที1พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที1สี1(4)  ม่อนกระทงิ – ม่อนครูบาไส – ม่อนพูนสุดา - ถํSาแม่อสุุ – แม่สอด – นํSาพรุ้อนแม่กาษา  

เชา้ บริการอาหารมื[อเชา้ ณ โรงแรมทีSพกั (อาหารเชา้แบบ ปิคนิค พร้อมเครืSองดืSม) 

หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘ดอยม่อนกระทิง’ (24 กม.) ตั[งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย อาํเภอท่าสองยาง มีพื[นทีS

ติดต่อกบัชายแดนสหภาพพม่าโดยมี

แ ม่นํ[ า เมย  เป็ น  เส้นแบ่ งเขตแดน 

อุทยานแห่งชาติแม่เมย นาํท่านสู่จุดชม

วิวทีS มีชืSอในเรืS องของความสวยงาม

และอลังการของทิวทัศน์ เช่น ม่อน

กระทิง ม่อนกิSวลม ม่อนครูบาใส  และ

ม่อนพูนสุดา เก็บภาพบรรยกาศทีS

สวยงามตามอธัยาศยั จากนั[นเดินทางสู่ 

‘ถํ[ า แ ม่ อุ สุ ’ ( 3 9  ก ม . )  ( Unseen 

Thailand) ถํ[ าหินปูนทีS มีขนาดกว้าง

ใหญ่ มีลาํนํ[ าแม่อุสุไหลเขา้สู่ปากถํ[าแลว้ไหลเวียนไปออกดา้นหลงัถํ[าลงไปสู่แม่นํ[ าเมยซึS งอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก

เฉียงใต ้มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ภายในของถํ[ามีคูหาใหญ่ๆ อยู ่3 คูหา มีหินงอกหินยอ้ยทีSสวยงาม  

เทีSยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิSน 

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘นํ[ าพรุ้อนแม่กาษา’ อ.แม่สอด  (98 กม.) เป็นนํ[ าพขุนาดเลก็ทีSลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงและไร่นา

ของชาวบา้น ผุดขึ[นมาจากดิน มีความ

ร้อนประมาณ  70-80 องศาเซลเซียส 

ธารนํ[ าร้อนทีSพุ่งออกมาผสมกบันํ[ าจาก

ผวิดินทีSเป็นนํ[าเยน็ เกิดเป็นธารนํ[าอุ่น มี

กลิSนกํามะถันอ่อนๆ  และไอนํ[ าลอย

กรุ่น ให้ท่านไดห้ยอ่นเทา้ในนํ[ าแร่ร้อน

เพืSอการผ่อนคลาย  จากนั[ น เดินข้าม

สะพานแขวนเชืSอมเขา้ไปกราบไหวข้อ

พร ศาลเจา้แม่อุษา เจา้แม่อุษาเป็นมเหสี 



 

 

 

 

ของเจา้พอ่พะวอ ซึS งในอดีตเป็นขนุศึกทีSนาํทพัหนีพม่าเขา้มาทางจงัหวดัตาก ส่วนขนุพะวอไดกลายเป็นเจา้พอ่พะวอ ซึS งเป็นทีS

เคารพสกัการะของชาวอาํเภอแม่สอดมาจนปัจจุบนั สมควรแก่เวลากลบัเขา้ทีSพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

คํSา บริการอาหารมื[อคํSา ณ ร้านอาหารทอ้งถิSนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที1พกั : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด หรือที1พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 

 

วนัที1ห้า(5)  แม่สอด – พระธาตุดอยหินกิ1ว – วดัไทยวฒันาราม 

                        ตลาดริมเมย – ศาลพระวอ – กรุงเทพ   

เชา้ บริการอาหารมื[อเชา้ ณ โรงแรมทีSพกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘พระธาตุดอยหินกิSว’ องคพ์ระธาตุทีSตั[งอยูบ่นชะง่อนผาสูง โดยมีหินกอ้นใหญ่บนหนา้ผานั[น 

ซึS งชาวบา้นต่างพากนัขนานนามว่า 

“เจดียหิ์นพระอินทร์แขวน” บริเวณ

วดัพระธาตุฯ ยงัมีเรือโบราณทีSมีอายุ

ประมาณ 200 ปี สันนิษฐานวา่น่าจะ

เป็นเรือทีSใชใ้นการขนส่งอาหารหรือ

สินค้าระหว่างทั[ งสองฝัSงแม่นํ[ าเมย  

เมืSอมองลงมาจากองค์พระธาตุจะ

เห็นทิวทศัน์ทีSงดงามของอาํเภอแม่

สอด  จากนั[ น เดินทางสู่  ‘ว ัดไทย

วฒันาราม’ สักการะ พระพุทธมหา

มุณี ซึS งเป็นพระพุทธรูปทีSจาํลองมา

จากพระมหามยัมุณี พระพุทธรูปศกัดิb สิทธิb ของชาวเมืองมณัฑะเลย ์หนึSงใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า ทั[ง

ยงัเป็นวดัทีSมีศาสนวตัถุซึS งผสมผสานศิลปะทั[งของไทยใหญ่ พม่า และมอญ ไวค้รบในทีSเดียวกนั ไหวพ้ระขอพร 

‘พระนอนตาหวาน’ พระพทุธรูปปางไสยยาสน์องคใ์หญ่ ทีSมีพทุธศิลป์อ่อนชอ้ยงดงาม  นาํท่านดินเล่นทีS ‘ตลาดริม

เมย’ เป็นชุมชนบริเวณริมฝัSงแม่นํ[ าเมย ตรงขา้มกบัอาํเภอเมียวดีของสหภาพพม่า สินคา้มีทั[งของไทยและพม่า หรือ

สินคา้นาํเขา้จากประเทศอินเดียและจีน และยงัเป็นแหล่งคา้ขายอญัมณี เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสีจากพม่า 

ตลอดจนงานหตัถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วตัถุโบราณจากไมส้กั มากมาย เลือกซื[อของฝากกลบับา้นตามอธัยาศยั 

เทีSยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิSน 

บ่าย  

 



 

 

 

 

หลงัอาหารนาํคณะสักการะ ‘ศาลเจา้พ่อพะวอ’ 

เจา้พ่อพะวอเป็นนกัรบชาวกะเหรีSยง

ทีSสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรง

แต่งตั[ง ให้มีศกัดิb ฐานะเป็นนายด่าน

แม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทยใน

รัชสมยัของพระองค์ท่าน คอยดูแล

รักษาหาข่าวแจ้งเหตุเมืSอมีเหตุหรือ

ข้าศึกศตัรูรุกลํ[ าแดนมา ศ  าลตั[ งอยู่

บนเนินดินเชิงเขาพะวอ ซึS งเป็นทีS

เคารพนับถือของชาวเมืองตากและ

แม่สอด จากนั[นเดินทางกลบั  

 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

22.00 กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืSองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั[น  เพืSอความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั[งนี[จะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที1ยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิSมท่านล่ะ 

04-08 ธ.ค. 63 9,590 9,590 9,390 9,090 4,500 

11-15 ธ.ค. 63 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

18-22 ธ.ค. 63 7,990 7,990 7,790 7,490 4,000 

25-29 ธ.ค. 63 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

01-05 ม.ค. 64 9,590 9,590 9,390 9,090 4,500 

08-12 ม.ค. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

15-19 ม.ค. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

22-26 ม.ค. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

29ม.ค.-02ก.พ. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

05-09 ก.พ. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

12-16 ก.พ. 64 9,590 9,590 9,390 9,090 4,500 

19-23 ก.พ. 64 8,590 8,590 8,390 8,090 4,000 

26ก.พ.-02มี.ค. 64 9,590 9,590 9,390 9,090 4,500 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีSรวม 
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP นาํเทีSยวตามระบุไวใ้นรายการ  

2. ค่าล่องเรือทะเลสาบแม่ปิง Royal Diamond พร้อมหอ้งพกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน 1 คืน  

3. โรงแรมทีSพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกมื[อตามทีSระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทีSยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีSไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิSม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีSจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั[งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืSองดืSมและอาหารนอกเหนือจากทีSระบุในรายการ  

 

 

เงื1อนไขการสํารองที1นั1ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 4,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ทีSสะกด

ชืSอและนามสกลุภาษาองักฤษ เพืSอใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนทีSเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินทีSระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื1อนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิb  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb คืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินทีSลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิb ไม่คืนเงินใดๆทั[งสิ[นใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีทีSมีการจองตํSากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb ในการยกเลิกโปรแกรมนี[โดยจะคืนเงินทีSลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทั[งหมด 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั[ งตอ้งมีผูเ้ดินทางทีSเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านขึ[นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิb ในการเปลีSยนแปลงราคาหรือเลืSอนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเทีSยวอาจมีการเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนืSองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีSสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเทีSยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการทีS

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีSท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื[อสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีSเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิSงของสูญหายตามสถานทีSต่างๆ 

● การจดัทีSนัSงบนรถบสัขึ[นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิb ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

 



 

 

 

 

● เมืSอท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั[งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงืSอนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั[งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ[น-ลงรถทุกครั[ ง 

● ทีSนัSงบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิb ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


