
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****โปรแกรมย่อ :***** 
Day1  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – จุดผ่านแดนถาวรพุนํา้ร้อน - เมืองทวาย – ถนนอาซานี – อนุสาวรีย์กองทัพเอกราชพม่า – วัดชนิ

โมทพิญา - วัดชเวตาเลียว ดอมุ – วัดเทียนวะ จอง พญายี 
Day2 เกาะเซปิน – วัดเมียวยติ – Shopping Center – หาดนาปูเล – พระเจดีย์วัดมยงิจี 
Day3  ตลาดเช้า – ตลาดร้อยปี – โรงงานเมด็มะม่วงหมิพานต์ – จุดผ่านแดนถาวรพุนํา้ร้อน– กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

ทวาย 3 วนั 2 คืน 



#กํ

 

วนัแ

 

 

 

 

 

 

043

050

080

083

กาํเนิดกา

วนัเ

27 – 2

4 – 6

12 – 1

11 – 1

13 – 1

24 – 2

1 – 3

2 – 4

9 – 1

22 – 

12 – 1

26 – 2

4 – 6

26 – 2

แรก     

30 คณะพรอ้

00 สมควรแ

00 อิสระอา

30 โดยเมื่อ

เดินทาง

บนฝัง่แม

จงัหวดัก

ก๊าซธรร

แม่น้ํา ท

พ้ืนท่ีรอ

รเดินทาง

เดินทาง 

29 มี.ค 63 

6 เม.ย 63 

14 เม.ย 63

13 เม.ย 63

15 เม.ย 63

26 เม.ย 63

3 พ.ค 63 

4 พ.ค 63 

1 พ.ค 63 

24พ.ค 63 

14 มิ.ย 63 

28 มิ.ย 63 

6 ก.ค 63 

28 ก.ค 63 

กรุงเทพฯ –

เอกราชพม่า

อ้มกนัท่ี ณ จุ

แก่เวลาเราจะ

าหารเชา้ณ  

เดินทางถึงเข

โดยรถตูป้รบั

ม่น้ําทวายดา้

กาญจนบุรี เป็

รมชาติ แร่ธา

ทะเล แมกไม้

งรบัโครงกา

ง# 

 

 

 

 

 

 

 

 

–กาญจนบุร–ี

า–วดัชินโมท

จุดหมาย โดย

ะนําท่านออก

 จดุผ่านแดน

ขตจุดผ่านแด

บอากาศสู่เมื

า้นเหนือ บน

ป็นเมืองท่าปา

าตุ อัญมณี ท

ม ้ป่าเขา ทาํใ

รพฒันาขนา

อตั

–จดุผ่านแด

ทิพญา - วดั

ยจะมีเจา้หนา้

กเดินทางโดย

นถาวรพนุํ้าร ้

ดนถาวรพุนํ้

องทวาย (D

นพ้ืนท่ีภาคต

ากแมน้ํ่า ดว้

ทรัพยากรท

ใหช่ื้อของเมือ

าดใหญ่ อาทิ 

ตราค่าบรกิาร

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

9,900.- 

ดนถาวรพนุํ้า

ดชเวตาเลียว

าท่ีของบริษัท

รถปรบัอากา

รอ้น / พรอ้ม

ํ้ารอ้นแลว้ เร

Dawei)หรือท่ี

ตะวนัออกเฉีย

ยความเป็นเข

างทะเล แห

องแห่งน้ี ไดร้ั

 ท่าเรือน้ําลึ

ร 

รอ้น - เมือง

ว ดอมุ–วดัเ

ทคอยใหก้ารต

าศ สู่ชายแดน

มแลกเปล่ียน

ราจะนําท่าน

อออกเสียงว่

ยงใตข้องสา

ขตเศรษฐกิจ

ล่งปลูกพืชเศ

รบัการกล่าวข

ก และเขตนิ

งทวาย–ถน

ทียนวะ จอง

ตอ้นรบัและอํ

น ไทย – พม

นสกุลเงิน ไท

นผ่านพิธีการ

า “ทะแว - 

ธารณรัฐแห่

ท่ีสาํคญั เต็ม

ศรษกิจ และ

ขานในฐานะ

คมอุตสาหก

พกัเดี่ยว

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

2,200.-

นอาซานี–อ

ง พญาย ี

อาํนวยความส

มา่ จ.กาญจน

ทย(บาท) ->

ตรวจคนเขา้

ดะแว” ในสาํ

งสหภาพเมี

มไปดว้ยทรพั

ะแหล่งท่องเที

ะเมือง “ดาวร

กรรมซ่ึงในขณ

ว 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

นุสาวรียก์อ

สะดวกแก่ทุก

นบุรี  

>พม่า(จตัพม

เมืองไทย – 

าเนียงพม่า ต

ยนมาร์ ตรง

ยากรไมว่า่จะ

ท่ียวท่ีสวยงา

รุ่ง” ท่ีเตรียม

ณะเดียวกนั เ

งทพั

ท่าน  

ม่า) 

 พม่า 

ตั้งอยู่

งขา้ม

ะเป็น 

ามทั้ง

มเปิด

เมือง



 

 

 

 

 

 

เท่ีย

 

 

 

 

 

 

บ่าย

ทวายเอ

พนัธุ ์ 

นําท่านผ

เทือกเข

แม่นํ้าต

ใหไ้ดพ้บ

แถบน้ีม

ทวาย (D

ยง บรกิารอ

ย นําท่านช

โบราณ 

ราชการ

อาณานิ

Indepen

นําทัพม

ทิพญา 

วดัชเวต

พระนอน

เมืองหงส

เป็นวดัที

มากราบ

ชาวพม่า

เม่ือยตา

งก็ยงัเป็น “เ

ผ่านชมทศันี

าตะนาวศรี 

ะนาวศรีท่ีค

บเห็นชาวบา้น

มาช้านาน จ

Dawei) 

อาหารกลางว

ชมตวัเมืองท

ก่อนตกเป็นเ

 อาทิ อาคาร

นคม ซ่ึงเรียก

dent Army)ห

าเมืองทวาย

(ShinMothip

ตาเลียว ดอม

นองคใ์หญ่ท่ีส

สา และพระพ

ท่ีมีเจดียใ์หญ่

บไหวพ้ระขอพ

ามากราบไห

มร่างกาย ไม

เมืองแห่งยอ

ยภาพของป่า

 ปราการธรร

ดโคง้ไปตาม

นมาทาํการร่

ากน้ันเร่ิมผ

วนั ณ หอ้งอ

ทวาย(Dawei

เมืองข้ึนองักฤ

รทาํการแคว

กกันทัว่ไปว่

หรือท่ีชาวบา้

เพ่ือต่อสูก้บั

phaya)ถือเป็น

มุ (Shwetaly

สุดในพม่า มี

พุทธไสยาสน์

ท่ีสุดในเมือง

พรในยามเย็น

ว ้ดว้ยเช่ือว่า

ม่ควรพลาดอ

ดเจดีย”์ ท่ีรุ่

าเขาลาํเนาไ

รมชาติท่ีกั้นข

มถนนเป็นระ

ร่อนทองอยูใ่น

ผ่านหมู่บา้น

อาหาร 

i)เมืองเก่าแก

ฤษ เขา้สู่ถนน

วน้ตะนาวศ

า”ทรงขนม

านเรียกกนัวา่

ชาวองักฤษเ

นวดัแห่งแรก

yaungDaw M

ความยาว 7

น์เจาทตัยท่ีีเมื

งทวาย สกักา

น ท่านสามา

าถา้หากอธิษ

อยา่งยิ่งท่ีจะไ

มรวยดว้ยศา

พรอนัอุดมส

ขวางชาวพมา่

ยะทางร่วม 2

นลาํน้ํา ถึงบา้

นเล็กๆตลอด

ก่ยอ้นยุคไปถึ

นอาซานีถนน

รี (Tanintha

มปังขิง”นําท

า อนุสาวรีย์

เจา้อาณานิค

กท่ีเก่าแก่ท่ีสุ

Mu) ซ่ึงตั้งอยูห่

4 เมตร สงู 

มืองยา่งกุง้ หล

าระพระมหา

ารถขอพรกบั

ษฐานขอส่ิงใ

ไปขอพรกบั รู

าสนา พิธีกร

สมบรูณต์ลอด

ากบัชาวไทยใ

20 กม. ในแ

า้นมิตตา ชุม

ดเส้นทาง จ

ถึงยุคสมยัทว

นสายหลกัขอ

aryi)พรอ้มชม

ท่านชมอนุส

น์ายพลอูอ่อ

คม จนไดร้บัช

ดของเมืองท

ห่างจากตวัเมื

 21 เมตร มี

ลงัจากน้ันนํา

าเจดีย ์ชเวต

บ นัตโบโบจี

ดแลว้จะสมป

รูปป้ันพระแม

รม และควา

ดสองขา้งทาง

ใหอ้ยูห่่างกนั

แม่น้ําสายน้ีมี

มชนชาวกะเห

นกระทัง่ลง

วารวดี และเค

องตวัเมืองท่ีเป็

มอาคารบา้น

สาวรีย์กองท

องซานสรา้งข้ึ

ชยัชนะในปีค

ทวาย สรา้งใน

มืองประมาณ

มีความงดงาม

าท่านเดินทา

ตองซา (Shw

จี (เทพทนัใจ

ปรารถนาทัน

ม่ธรณีบีบมวย

มหลากลายข

งของดินแดน

นราวคนละฟา

มีสายแร่ทองค

หร่ียงคริสตก์

สู่ พ้ืนท่ีราบ 

คยเป็นเมือง

ป็นท่ีตั้งสถาน

นเรือนยงัคงรู

ทัพเอกราช

ข้ึนเพ่ือราํลึกถึ

คศ.1948 นาํ

นสมยัทวารว

ณ 6 กม. อนัเ

มไม่แพพ้ระน

งสู่วดัเทียนว

weTaungZar

จ) ซ่ึงเป็นเท

นใจ หากท่าน

ยผม วิธีการก็

ของผูค้นต่าง

นแถบบริเวณ

ากฟ้า เลาะเ

คาํปนอยู่มาก

ลางป่าลึกท่ีต

 เข้าสู่เขตเ

ท่าท่ีสาํคญัม

นท่ีสาํคญัของ

รูปแบบในยุค

ชพม่า (Burm

ถึงท่านอ่องซ

าท่านสู่วัดชิ

ดี ก่อนเดินท

เป็นท่ีประดิษ

นอนชเวตาเลี

วะ จองพญา

)ซ่ึงชาวพม่า

ทพท่ีชาวมอญ

นใดมีอาการ

ก็คือ ท่านตอ้

งชาติ

น้ีคือ

ลียบ

ก ทาํ

ตั้งอยู่

มือง

มาแต่

งทาง

คสมยั

mese 

ซานท่ี

ชินโม

ทางสู่ 

ษฐาน

ลียวท่ี

ายีถือ

นิยม

ญและ

รปวด

องบีบ



 

 

 

 

 

 

* กา

ตาม

วนั 

      

  สญั
 

คํา่ 

 

วนัที

 

 

 

 

 

 

เชา้ 

 

เท่ีย

นวดบริเ

ยอดเจดี

เป็นสิริม

กษาปณ์

แห่งเดีย

ารสรงนํ้าท่ีพ

มกาํลงัวนั โ

 สตัว ์

ญลกัษณ ์

บรกิารอ

และนาํท

ท่ีสอง 

 บรกิารอ

จากน้ันน

เช่ือมระห

ได ้ซ่ึงบน

ธาตุของ

เสน้ แลว้

กุง้ อีก 1

ชายฝัง่อั

ยง บรกิารอ

เวณท่ีปวดเม่ื

ดยท่ี์เคยตกลง

มงคล ก่อนเข้

ณ ์ธนบตัรต่าง

วเท่าน้ัน 

พระเจดียช์

โดยใหส้งัเก

อาทิตย ์

ครุฑ 

6 

อาหารคํา่ ณ

ทา่นเดินทาง

เกาะเซปิน 

อาหารเชา้ ณ

นําท่านเดินท

หวา่งตวัเกาะ

นเกาะเป็นท่ีต

งพระพุทธเจ ้

ว้ไดนํ้ามาบร

1 เสน้จากน้ัน

นัยาวเหยยีด

อาหารกลางว

อยและอธิฐา

งมา และไดร้ั

า้ชมหอพิพิธ

งๆ อาวุธโบร

เวตองซาน้ี 

ตสตัวส์ญัลั

จนัทร ์

เสือ 

15 

 หอ้งอาหาร

งเขา้สูท่ี่พกัZ

– วดัเมียวยิ

ณ หอ้งอาหาร

ทางสู่เกาะเซ ิ

ะกบัแผ่นดินใ

ตั้งของวดัเมีย

า้ไว ้เช่ือกนัว

รรจุไวท่ี้เจดีย์

ันใหท่้านไดช้

ดสุดสายตา 

วนัแบบซีฟู้ด

าน ซ่ึงท่านสา

รบัการบรูณะ

ธภณัฑ ์ซ่ึงจดั

ราณ เคร่ืองด

 มีพระประ

กัษณข์องวนั

องัคาร 

(

สิงห ์

8 

รของท่ีพกั 

ZayarHtet Sa

ยติ – Shoppi

รของโรงแร

ปิน (Se Pin

ใหญ่ ซ่ึงสะพา

ยวยติ (Mya

ว่าพ่อคา้วาณิ

เ์มืองทวายแ

ชมทิวทศัน์ร

ด ณ หอ้งอา

ามารถเห็นช

ะใหม่ถึง 3 ค

แสดงเคร่ืองแ

ดนตรี ฯลฯ ก่

จาํวนัอยู ่8 

นัเกิดของท่

พธุ 

(กลางวนั) 

ชา้งมีงา 

17 

an หรอืเทียบ

ng Center –

ม 

n)ซ่ึงเป็นเกา

านแห่งน้ีไมว่่

wYit)นําท่าน

ณิชยส์องพ่ีน้อ

แห่งน้ี 1 เสน้ 

อบดา้นอนัส

หารบรเิวณช

ชาวทวายมาข

ครั้ง เชิญท่าน

แต่งกายของ

อนนําชมเสา

 วนั ท่ีเพ่ิมม

ทา่นดงัน้ี * 

พธุ 

(กลางคืน) 

ชา้งไม่มีงา 

12 

บเทา่ 

–หาดนาปูเล

าะเล็กๆ ห่างจ

าน้ําทะเลจะข้ึ

นสกัการะ พร

องชาวมอญ 

 ก่อนท่ีจะนํา

สวยงาม สาม

ชายหาดมอง

ขอพรเพ่ือใหห้

นรดน้ําขอพร

เหล่าราชนิกุ

าพระพุทธเจ ้

มาคือวนัพธุ

 

พฤหสั 

 หนูหาง 

ยาว 19 

ล – พระเจดี

จากชายฝัง่ 2

ข้ึนสงูแค่ไหน

ระเจดียเ์มีย

ท่ีไดร้บัพระเ

าไปบรรจุไวที้

มารถมองเห็น

งกม์ะกนั 

ห้ายปวดเม่ือ

รพระประจาํว

ลทวายในอดี

า้ 28 พระอ

ธกลางคืนหรื

ศุกร ์

หนูหาง 

สั้น 21 

ยว์ดัมยงิจ ี 

200 เมตร มี

นก็ไม่สามารถ

วยดิซ่ึงภายใ

เกศาธาตุจา

ท่ีเจดียช์เวดา

นทะเลอนัดา

อย  จากน้ันนํ

วนัเกิด เพ่ือค

ดีต  อีกทั้งเห

องค ์ซ่ึงมีท่ีน่ี

รือวนัราหูเรี

เสาร ์

 พญานาค

10 

มีสะพานคอน

ถจะท่วมสะพ

ในบรรจุพระเ

กพระพุทธเจ

กอง ณ เมือง

ามนัรอบดา้น

นําชม

ความ

รียญ

เพียง

รียง

ค 

นกรีต

พานน้ี

เกศา

จา้ 2 

งย่าง

นและ



 

บ่าย

คํา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที

 

 

 

 

 

 

เชา้ 

 

103

เมนูพิเศ

ย นําท่านเ

สินคา้จา

ไทย-เข

อาณาเข

ชายหาด

ทศันียภ

ศนูยร์วม

บรกิารอ

และนาํท

ท่ีสาม 

 บรกิารอ

นําท่านเ

ท่ีเพ่ิงนํา

ปี(Muni

ภายในแ

โสร่ง(ลอ

ท่านไปช

พานตอ์ย

ของเมือง

30 สมควรแ

ถาวรพนุ

ศษ ** GRILL

เดินทางสู่ ห

ากเมืองท่าต่า

มร-เวียดนา
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เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

1700 ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพม่า-ไทย เรยีบรอ้ยแลว้ เดินทางตอ่สู ่กรุงเทพฯ 

2000 เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ…………………………………………………… 

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้,โรคภยัต่างๆ,เหตุสุดวสิยั(เช่น ญาติเสียชีวติหรือประสบ

อุบติัเหตุอยา่งกระทนัหนั) หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไมค่รบจาํนวน 8 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1.ค่าพาหนะเดินทางไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

2.ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2 ท่าน จาํนวน 2 คืน 

3.ค่ารถโคช้หรือรถตูป้รบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

กรณีเสียชีวติและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าดาํเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝัง่ไทย และฝัง่พมา่ 

9.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย



จากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

2.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

3.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 500 บาท/ต่อท่านตลอดทริป  

** ค่าทิปโปรดชาํระกบัเจา้หนา้ท่ี ณ วนัเดินทางรวมทั้งส้ิน 500 บาท/ตอ่ทา่น ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จาํแลว้เทา่นั้น  

2. ส่งสาํเนาบตัรประชาชนเป็นขาวดาํ เพ่ือใชป้ระกอบในการทาํเอกสารขา้มชายแดน  

3.หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 

ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ผ่านการอนุมตัทิาํเอกสารขา้มแดนหรอื

ยกเลิกการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจรงิ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีบรษิทัฯกาํหนดไว ้(8 ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภเูขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั โรคไวรสัอนัตรายและสถานการณต่์างๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

3.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจาํโรงแรม ค่ารา้นอาหาร  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


