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รหัสโปรแกรม : 12704 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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02.00 น.         …คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ  โลตสั พระราม2  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

เร่ืองสัมภาระและ  ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศสู่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  (ด่านสิงขร) บริการ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมบนรถ ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง   

07.00 น.             มารับประทาน อาหารเชา้  ณ. ครัว ผูใ้หญ่ ฉออ้น 
 

08.00 น.              …หลงัอาหารออกเดินทางสู่  ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ชายแดนไทย-พม่า เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย 
  ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผา่นแดนและสัมภาระ จากนั้นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  และศุลกากรฝ่ังไทย แลว้น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศทอ้งถ่ิน ท่ีกวา้งขวาง นัง่สบาย นัง่รถไปตามถนน 
  สายร่มร่ืน เดินทางถึง ด่านมูดอง  และ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลการพม่า  ท่านสามารถแวะ 
  เขา้หอ้งน ้าและรับประทานชาร้อน ณ. ดา้นหนา้ของส านกังานได ้ แลว้เดินทางสู่บา้นมูดองประมาณ 3  
  กิโลเมตร ถึงบา้นมูดองเป็นหมู่บา้นเล็กๆ เป็นหมู่บา้น
แรกซ่ึงอยูติ่ดกบัชายแดนไทย  

...จากนั้นน าท่านชมหอนาฬิกาประจ าหมู่บา้น 
และสามารถถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั ณ. มูด่อง และออก
เดินทางจากบา้นมุดองสู่เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi) 
ดว้ยถนนสายร่มร่ืนชมทศันียภาพอนัอุดมสมบูรณ์ของ

วนัที1่      กรุงเทพฯ - ประจวบครีีขนัธ์ - ด่านสิงขร - บ้านมูดอง – หอนาฬิกา - บ้านทรายขาว - บ้านสิงขร –  
                เมืองตะนาวศรี -  เมืองมะริด - เจดีย์เต่งตอจี  
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ป่าเขาตลอดสองขา้งทาง ผา่นสวนปาลม์ซ่ึงปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวสวยงาม บนเน้ือท่ีกวา่พนัไร่ไกลสุด
ลูกหูลูกตา ผา่นส านกังานการคา้ชายแดน มูด่อง (ด่านตรวจสินคา้น าเขา้และส่งออก) ผา่นเจดียท์อง
สะพาน 3 ท่ีวดัแม่น ้า   

...จากนั้น  เดินทางต่อ ผา่นบา้นสะพาน 8 ซ่ึง
เป็นบ่อถ่านหินลิกไนตเ์ก่าของบริษทั อิตาเล่ียนไทย
ผา่นสวนยางพารา และสวนหมาก แวะสักการะเจา้ท่ี
แดงนอ้ย เพื่อเป็นศิริมงคลเดินทางต่อถึงหมู่บา้น
ทรายขาว (แวะเขา้หอ้งนา้ และรับประทานอาหารวา่ง
และน ้าชา)  

...เดินทาง ต่อถึง เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi) 
เมืองคา้ขายท่ีส าคญัในอดีตริมแม่นา้ตะนาวศรีหรือท่ี
ชาวพม่าเรียกขานกนัทัว่ไปวา่”ตะหน่ินตาหยี่” ถือเป็น
เมืองท่ีมีความส าคญัอีกเมืองหน่ึงในอดีต เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีพอ่คา้จากต่างประเทศทางอินเดีย และ
ยโุรปน าสินคา้มาทางเรือและขนถ่ายข้ึนทางบก เพื่อเขา้มาคา้ขายในสยาม แวะไปนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์คู้
บา้นคูเ้มือง ณ วดัสิงขร วราราม ณ  หมู่บ้านไทยสิงขร  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ. ร้านอาหารตะนาวศรี-ไทย  
 
บ่าย   ...ชมตลาด และวถีิชีวติของคนตะนาวศรี รวมทั้งบา้นเรือนต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบับา้นของ

คนไทยท่ียกพื้นสูงเป็นใตถุ้นบา้น และบริเวณดา้นบนชั้นสองของตวับา้นจะเป็น
บา้นไม ้น าท่านนมัสการเจดีย์ เลตาเซา  เป็นเจดียคู์บ้า้นคู่เมืองตะนาว
ศรี แลว้น าท่าน ถ่ายภาพ สะพานข้ามแม่น้าตะนาวศรี   ท่านสามารถ
เห็นววิพระเจดียท่ี์ตั้งอยูบ่นเนินเขาและตวัเมืองตะนาวศรี ชม
ทศันียภาพงดงามทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแม่น ้าสามสายท่ีไหลมาบรรจบ
เป็นเส้นเดียวกนั   ซ่ึงเป็นเส้นทางการคา้ส าคญัในอดีต  

… น าท่านสักการะ เสาหลกัเมืองตะนาวศรี ซ่ึงเช่ือกนัวา่หญิงสาวท่ี
ช่ือ ชินมะเอ่าตา  ไดส้ละชีวติเพื่อปกปักรักษาเสาหลกัเมืองแห่งน้ี  ก่อนเดิน ทางออกจาก
เมืองตะนาวศรี แวะชม สระน า้กษัตริย์ราชมังขลา หรือท่ีคนตะนาวศรีเรียกวา่ ‘เมงกะลาก่า’ อายมุากกวา่ 
700 ปี และสร้างทบัพระราชวงัเก่า  
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...น าท่านเดินทางสู่เมืองมะริด  เมืองมะริด เมืองท่าส าคญับนทะเลอนัดามนัตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ท่ี 13 จากคาบสมุทรชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกสู่ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก บนเส้นทางเดินทพัในสมยั
โบราณและเส้นทางคา้ขายระหวา่งประเทศตะวนัตกและตะวนัออกท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์มา
อยา่งยาวนาน  

 
…น าท่านไปนมสัการ องค์พระเจดีย์เตนดอจี (Thein DawGyi)   ซ่ึงเป็นเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองของมะริด เจดียแ์ห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจ   
กลางเมืองมะริด และ ณ ท่ีแห่งน้ีมีพระพุทธรูปศิลปะ
แบบไทยประดิษฐานไวใ้นโบสถด์ว้ย คาดวา่น่าจะ
ก่อสร้างในยคุ สมยักรุงศรีอยธุยา วา่กนัวา่คนไทยนิยม
สร้างโบสถส่์วนคนพม่านิยมสร้างเจดีย ์ บนเจดียแ์ห่งน้ี
สามารถมองแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามดัไดอ้ยา่งชดัเจน 
และ เห็นววิทิวทศัน์ของเมืองมะริด ไดค้รบ 360 องศา
เป็นภาพท่ีงดงามและประทบัใจอยา่งยิง่ 

 
สรงน า้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าวนัเกดิรอบองค์เจดีย์ เตนดอจี 

 
วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มี

งา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 

พญานาค 

 
..น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Hotel Grand Jade Hotel (4 ดาว)  

ค ่า         จากนั้นรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  ( เมนูพเิศษ กุ้งมงักร)  หลงัอาหารพกัผอ่นตามอฒัธยาศยั 
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 07.00 น  “มิงกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 08.00 น  ... เดินทางไปท่ีท่าเรือเซ็กแง ณ เมืองมะริด  น าท่านล่องเรือชม อ่าวมะริด ท่ีคล่าคล ่าไปดว้ยเรือ
ขนส่งสินคา้ เรือประมงและเรือโดยสาร  ขา้มทะเลไป
ไหวพ้ระพระนอนใหญ่เมืองมะริด 

 
...จากนั้นชมและสักการะ องค์พระนอนอตู

ละชเวทลั เยอืง บน เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกลก้บัเกาะ
ปาถ่อง (Pa Htaw) วดัพระนอนแห่งน้ีมีความยาว 66 
เมตร ปี พ.ศ. 2498 ภายในองคพ์ระพุทธรูปมีหอ้งต่างๆ 
ท่ีประกอบดว้ยจิตกรรมฝาผนงัแสดงเร่ืองราวพุทธ
ชาดกและพุทธประวติั มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูต่ามฝาผนงันบัพนันบัหม่ืนองค ์  ออกเดินทาง
สัมผสัวถีิชีวติชาวเมืองมะริดย่านประมงอะเน่าแล   

 
...จากนั้นน าท่านไปชม ท่าเรือพานิชเมืองมะริด  อู่ต่อเรือ ขนาดใหญ่ของเมืองมะริดน้ีตั้งอยูต่รง

ปากแม่น ้าตะนาวศรี การต่อเรือนบัเป็นธุรกิจท่ีมี
ความส าคญั อยา่งยิง่ต่ออุตสาหกรรมประมงของเมือง
มะริด   ออกส ารวจ ตลาดปลาริมทะเล ณ หมู่บ้าน 
Thinbawseit (ติ่นโบซิก) ซ่ึงเป็นตลาดปลาซ้ือขายแบบ
โบราณ  ชาวประมงจะน าปลาท่ีจบัไดม้าวางขายบนพื้น
ทรายและต่อรองราคากนัอยา่งสนุกสนาน  ตลอดการ
เดินทางจะผา่นสถานท่ีส าคญัมากมายเช่น โครงการ
ใหญ่ บขส.เมืองมะริด  วดัอะเฉ่เต่ง  (วดัโบราณ)  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้าน Mergui De Kitchen   

(อาหารยโุรป – มะริด)   
 

...จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ไปยงัทวาย 
ตลอดเส้นทางจะพบเห็น วดัป้ินโอ (วดัโบราณสมยั
อยธุยา) วดัวน้แม ้(วดัโบราณสมยัอยธุยา)    น าท่าน

วนัท่ี 2         องค์พระนอน (อตูองค์พระนอนอตูละชเวทลั) –อู่ต่อเรือ- ท่าเรือพานิชน์ – สะพานจุ๊แอ้กู้ - บ่อเลีย้ง
กุ้งมงักร 



 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 

แวะ ถ่ายรูปสะพานจุ๊แอ้กู้ (สะพานเช่ือมระหวา่งมะริดไปทวาย) ซ่ึงเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในภาค 
ตะนาวศรี  สะพานแห่งน้ีตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าตะนาวศรี   

...จากนั้นเท่ียวชม เจดียก์ะบาโล่ง บนเนินเขา  พร้อมชม บ่อกุ้งมังกร (Lobster Farm)  ซ่ึงท่าน
จะไดส้ัมผสักุง้มงักรและกั้งสดๆ จากทอ้งทะเลอนัดามนั ก่อนถูกส่งไปขายท่ีเมืองไทยและยา่งกุง้  ซ่ึง
เป็นบ่อกุง้มงักรท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองทวาย  

 
หลงัอาหารน าท่านสู่ถนนคนเดิน ชมบรรยากาศยามเยน็ของถนนเลียบชายหาด (Strand Road) 

ริมทะเลอนัดามนั ท่ีคึกคกัไปดว้ยร้านคา้และววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พร้อมเดินชมหา้งสรรพสินคา้ Myeik 
Shopping Center ซ่ึงเป็นหา้งสมยัใหม่ริมทะเลอนัดามนั  

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่าร้าน  ต๊ะงาแต่ ( มะริด - ไทย) ริมทะเลเมืองมะริด  
    พกัผอ่น ณ โรงแรมท่ีพกั Hotel Grand Jade Hotel (4 ดาว) 
 
 
 
 
07.00 น  …“มิงกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น       เช็คเอา้คจ์ากโรงแรม     
 

...จากนั้น...น าท่านไปยงัตลาดร้อยปีเมืองมะริด  ตลาด เซกแหง่ ซ่ึงเป็นตลาดเทศบาลเมือง  
มะริด ใหท้่านอิสระในการเดินช็อปป้ิงและเลือกซ้ือของฝาก  พร้อมสัมผสัวถีิชีวติของชาวมะริดท่ียงัคง
ความเป็น  อดีตไวอ้ยา่งมาก   

 

น าท่านชม วดัตอเจา ซ่ึงเป็นวดัไทยสมยักรุงศรีอยธุยาและมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 400 ปี ภายใน
โบสถป์ระดิษ ฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยคือ หูยาน ตามองต่า และพระเศียรแหลม รอบโบสถแ์ห่ง
น้ีจะมีพระ พุทธรูปตั้งอยูจ่  านวน 108 องคแ์ทนลูกประคา 108 เมด็ และประตูทางเขา้โบสถต์กแต่งดว้ย
ลาย เส้นแบบไทย เชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
...จากนั้นน าท่านชม ชุมชนอีตาเลีย่นเก่าแห่งเมืองมะริด  และเดินทางสู่ร้านขายมุกโรเยลยมุ์ก  

ซ่ึงเป็นร้านไข่มุกร้านดงัแห่งพม่าตอนใตใ้นบา้นหลงัใหญ่ไสตลโ์คโลเนียล  แวะซ้ือของฝาก  
ตามอฒัธยาศยั 

 

วนัท่ี3     ตลาดร้อยปี- วดัตอ้เจา้ –ร้านขายมุก-เจดียช์เวดะโกงจ าลอง-มะริด-ตะนาวศรี-ด่านสิงขร-กรุงเทพฯ 
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เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารโลตสั  
 

…จากนั้นน าท่านสักการะเจดีย์มหาเตธิชายา(Maha Thedizaya Pagoda) ซ่ึง เป็นเจดียจ์  าลองช
เวดากอง สร้างข้ึนโดยพลเอกอาวโุส ตานฉ่วย ในปี 
ค.ศ.2008 เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล โดย
จ าลองมาจากองคม์หาเจดียช์เวดากองท่ียา่งกุง้ ยอด
เจดียสู์งตั้งตระหง่านสะทอ้นแสงไฟยามค ่าคืน 
เหลืองอร่าม ภายในวหิารโอ่โถงกวา้งใหญ่ มี
ภาพวาดบอกเล่าเร่ืองราวการก่อสร้างองคพ์ระเจดีย์
ไวร้อบทิศ และ เดินทางจากเมืองตะนาวศรีไปยงั มู
ด่อง    แวะพกัรับประทานน ้าชา ณ หมู่บา้นทรายขาว 

 
 

เยน็  ...เดินทางถึง ด่าน มูด่องและเขา้รับการตรวจตรา ณ. ตม. เมียนมา    เดินทางถึงด่านสิงขร และ
เขา้รับการตรวจตรา ณ ตม. ไทย   
กลบั กรุงเทพฯโดย สวสัดิภาพ  
 

** โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตาม ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั ** 
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 อตัราค่า บริการ 
(  แถม *****กุ้งมังกร  ทุกโปรแกรม  ) 

 
ช่วงวนัทีเ่ดินทาง  

  ( ออกเดนิทาง ศุกร์-เสาร์-อาทติย์) 

ราคา/ท่าน (บาท)    
พกัห้องละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ / ท่าน (บาท) 

5 - 7 เมษายน 2562 8,888.- 1,800.- 
6 - 8 เมษายน 2562 8,888.- 1,800.- 
19 - 21 เมษายน 2562 8,888.- 1,800.- 
26 - 28 เมษายน 2562 8,888.- 1,800.- 
3 - 5 พฤษภาคม 2562 8,888.- 1,800.- 
4 - 6 พฤษภาคม 2562 8,888.- 1,800.- 
10 - 12 พฤษภาคม 2562 8,888.- 1,800.- 
18 - 20 พฤษภาคม 2562 8,888.- 1,800.- 
24 - 26 พฤษภาคม 2562 8,888.- 1,800.- 
31 พฤษภาคม - 2 มถุินายน 2562 8,888.- 1,800.- 
10 - 12 มถุินายน 2562 8,888.- 1,800.- 
10 - 12 มถุินายน 2562 8,888.- 1,800.- 
18 - 20 มถุินายน 2562 8,888.- 1,800.- 
24 - 26 มถุินายน 2562 8,888.- 1,800.- 

 

 **กรุ๊ปออกเดินทาง ตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไป** 
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เอกสารในการเดินทาง 
1.บตัรประชาชนใบเดียว   เท่าน้ัน! 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเทีย่วตลอดรายการที ่( กรุงเทพ-มะริดและตะนาวศรี) 

2. ค่าห้องพกัโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที ่(ระบุในรายการท่องเทีย่ว (หรือระดบัเดยีวกนั)  

                 กรณีพกัเดีย่ว ช าระเพิม่ท่านละ 1,800 บาท 

3. ค่าด าเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า 
4. ค่าน า้ด่ืม ขนม และผ้าเยน็ ระหว่างการเดนิทาง 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม (ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว) 

6. ค่ามคัคุเทศก์ พูดไทย ที ่(คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง) 

7. ค่าประกนัอบุัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม ( นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว)  ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  มนิิบาร์และทวีช่ีองพเิศษของ

โรงแรม เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %   และภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% 

3. ทปิไกด์ และ คนขบั 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 
1. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงนิค่าบริการส่วนทีเ่หลือทั้งหมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี

ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นั้นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มช่ืีอในเอกสารการ 
         จอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็น 
         ลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ี (ผู้มช่ืีอในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
         อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ 
         อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้่องการให้น าเงนิ 
         เข้าให้ครบถ้วน โดยมเีง่ือนไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี ้
2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงนิค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงนิค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบริการทีช่ าระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองทีน่ั่ง การจองทีพ่กั ฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต้่องการันตมีดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมเีง่ือนไข จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถึง 8 คน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะเล่ือนการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถงึ 8 คนขึน้ไป   

2. ในกรณีที ่(มกีารปรับขึน้ภาษีน ามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเกบ็ค่าภาษนี า้มนัเพิม่ ตามความเป็นจริง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรือเหตุการณ์ที ่(อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย ทางด้านการเมือง  หรือ  การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิ หรือทรัพย์สินสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และ

อุบัตเิหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

5. กรณีทีส่ถานที ่(ท่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตสุุดวสัิย สภาพอากาศ   เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน 
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5. กรณีทีท่่านสละสิทธ์ิในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏิเสธมใิห้เดนิทางเข้า-ออก ตามประเทศทีร่ะบุไว้   เน่ืองจากการ

ครอบครองส่ิง ผดิกฎหมาย ส่ิงของต้องห้าม เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่

คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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