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เท่ียวเมืองทวาย – มะริด... อันดามันใกล้แค่เอื้อม 5 วัน 

แคว้นตะนาวศรี... ดินแดนของไทยในอดีต ประกอบด้วย 3 เมืองหลัก คือมะริด ทวาย และ

ตะนาวศรี เคยเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรอียุธยาตอนกลาง ก่อนจะกลับไปเป็น

ของพม่าในยุครัตนโกสนิทร์ตอนต้น จึงท าให้เมืองที่อยู่ใกล้แค่ระยะทางพอๆ กับขับรถจากกรุงเทพฯ       

ไปหัวหิน ดูราวกับเป็นเมืองที่ลี้ลับส าหรับคนไทย ด้วยสาเหตุการปิดประเทศของพม่ากว่า 50 ปี และยัง

มีเทือกเขาตะนาวศรีอันสูงชัน ตั้งตระหง่านขวางอยู่บริเวณชายแดน จึงท าให้การไปมาหาสู่ยากล าบาก 

แต่.... ปัจจุบันโครงการโลจิสตคิเชื่อมต่อทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย) สู่ ทะเลจีนใต้ (มหาสุทร

แปซิฟิค) ซึ่งจะท าให้เมืองทวายและชายฝ่ังทะเลอันดามันอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเอง  

ชมบ้านเรือนเมืองทวาย ที่ยังคงเอกลักษณ์ในยุคสมัยอาณานิคม ผสมกลมกลืนกับการแต่งกาย

แบบดั้งเดิมของผู้คน ที่เต็มเปี่ยมด้วยอธัยาศัยไมตรี มีไม่น้อยทีส่ามารถพูดภาษาไทยได้   

ชมโครงการท่าเรือน้้าลึกทวาย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีขนาดใหญ่กว่าแหลมฉบังถึง 10 เท่า  

ท่ีพักระดับมาตรฐาน เมืองมะริด 2 คืน / ตัวเมืองทวาย 1 คืน / และชายหาดทะเลอนัดามัน 1 คืน  

อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเล ปนูิ่มสดๆ จากฟาร์ม 

     

 

 

 

 ก้าหนดการเดินทาง  **ทกุวันพุธ** 6 ท่าน ออกเดินทาง 

วันแรก     กรุงเทพฯ–กาญจนบุรี–ด่านชายแดน-เมืองทวาย-อนุสาวรีย์นายพล อู อองซาน-                   

                   วัดชินโมกติพญา-ชเวตาเลียว ดอมุ-วัดเทียนวะ จองพญายี 

0500 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

0800 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากน้ันออกเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย-พม่า จ.กาญจนบุรี 

1000 ถึงชายแดนไทย-พม่า อิสระให้ท่านท ากิจส่วนตัว พร้อมตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางเข้าสู่พม่า 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

 ห ลั ง อ า ห า ร  น า ท่ า น ผ่ า น พิ ธี ก า ร ต ร ว จ ค น เ ข้ า เ มื อ ง ไ ท ย – พ ม่ า เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                                         

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ เมืองทวาย (Dawei) ระหว่างทางผ่านแคมป์ไซด์งานของบริษัท               

อิตาเลียน-ไทย ที่ก าลังก่อสร้างถนนสายท่าเรือน้ าลึกทวาย-กาญจนบุรี ซึ่งถ้าแล้วเสร็จถนนเส้นน้ี         

จะกลายเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจในอนาคต ผ่านชมทัศนียภาพของป่าเขาล าเนาไพรอันอุดมสมบูรณ์                     

ตลอดสองข้างทาง ซึ่งบริเวณแถบน้ีคือเทือกเขาตะนาวศรี ปราการธรรมชาติที่กั้นขวางชาวพม่ากับ    

ชาวไทยให้อยู่ห่างกันราวคนละฟากฟ้า เลาะเลียบแม่น้ าตะนาวศรีที่คดโค้งไปตามถนนเป็นระยะทาง

ร่วม 20 กม. ในแม่น้ าสายน้ีมีสายแร่ทองค าปนอยู่มาก ท าให้ได้พบเห็นชาวบ้านมาท าการร่อนทอง  

อยู่ในล าน้ า ถึงบ้านมิตตา ชุมชนชาวกะเหร่ียงคริสต์กลางป่าลึกที่ตั้ งอยู่แถบน้ีมาช้านาน จากน้ัน             

เร่ิมผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ตลอดเส้นทาง จนกระทั่งลงสู่พื้นที่ราบ เข้าสู่เขตเมืองทวาย น าท่านชม               

ตัวเมืองทวาย เมืองเก่าแก่ย้อนยุคไปถึงยุคสมัยทวารวดี และเคยเป็นเมืองท่าที่ส าคัญมาแต่โบราณ  

ก่อนตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ เข้าสู่ถนนสายหลักของตัวเมืองที่เป็นที่ตั้งสถานที่ส าคัญของทางราชการ 

อาทิ อาคารท าการแคว้นตะนาวศรี  (Tanintharyi) พร้อมชมอาคารบ้านเรือนยังคงรูปแบบ                    

ในยุคสมัยอาณานิคม ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “ทรงขนมปังขิง” ผ่านตลาดร้อยปี อันเป็นตลาดเก่าแก่           

ของทวายจนมาสิ้นสุดที่ ตลาดเช้า (ตลาดปลา) ที่ตั้ งอยู่ ริมฝ่ังแม่น้ าทวาย แล้วน าท่านชม                    

อนุสาวรีย์กองทัพเอกราชพม่า (Burmese Independent Army) สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงท่านนายพล           

อูอ่องซาน ที่น าทัพมาเมืองทวายเพื่อต่อสู้กับชาวอังกฤษเจ้าอาณานิคมจนได้รับชัยชนะในปีค.ศ.1948 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดชินโมกติพญา (ShinMothi phaya) ถือเป็นวัดแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด   

ของเมืองทวาย สร้างในสมัยทวารวดี สมควรแก่เวลาแล้วน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองทวาย เพื่อชม

บรรยากาศยามเย็นของตัวเมือง แล้วน าท่านสู่  วัดชเวตาเลียว ดอมุ (Shwetalyaung Daw Mu)              

ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กม. อันเป็นที่ประดิษฐาน  พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในพม่า                 

มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร มีความงดงามไม่แพ้พระนอนชเวตาเลียวที่เมืองหงสา และ             

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีที่เมืองย่างกุ้ง น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ ณ วัดเทียนวะ จอง พญายี 

(Theinwa Kyaung Payagyi)  ถือ เ ป็นวัดที่ ช าวทวาย นิยมมากราบไหว้ พระขอพรในยามเย็น                  

พร้อมชมยอดเจดีย์ที่เคยตกลงมา และได้รับการบูรณะใหม่ถึง 3 คร้ัง เชิญท่านรดน้ าขอพรพระ

ประจ าวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงเคร่ืองแต่งกายของ              

เหล่าราชนิกุลทวายในอดีต อีกทั้งเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรต่างๆ อาวุธโบราณ เคร่ืองดนตรี ฯลฯ              

ก่อนน าชมเสาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งทั้งประเทศพม่ามีเพียงที่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน 

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ZAYAR THET SAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสอง      ทวาย-ปะลอ-มะริด-สะพานข้ามแม่น้้าตะนาวศรี-วัดเตเอกู-พระเจดีย์ชเวดากองจ้าลอง           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมะริด โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 8 ทางหลวงสายส าคัญของพม่า             

ซึ่งถนนสายน้ีเร่ิมต้นจากภาคกลางของประเทศลงสู่ภาคใต้ สิ้นสุดที่เกาะสอง หรือ บุเรงนอง พอยท์ 

จังหวัดสุดท้ายของประเทศพม่า เดินทางเลาะเลียบริมฝ่ังทะเลอันดามัน ระหว่างทางผ่านบ้านเรือน  

ให้ท่านชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองปะลอ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองมะริด ระหว่างทางน าท่านชม สะพานข้ามแม่น้้าตะนาวศรี ซึ่งมีความยาว           

เป็นอันดับที่ 2 ของพม่ารองจากสะพานข้ามแม่น้ าสาละวินที่เมืองมะละแหม่ง สะพานแห่งน้ีมีความ

ยาวทั้งสิ้นประมาณ 1 กิโลเมตร จากน้ันเดินทางสู่ วัดเตเอกู เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระบิณฑบาตรแถวยาว

เรียงรายขึ้นไปตามเนินเขา ท่านสามารถชมวิวแบบพาโนรามาอันสวยงามที่บริเวณฐานของพระเจดีย์                      

จากน้ันน าท่านสักการะพระเจดีย์ชเวดากองจ้าลอง สร้างโดยคณะรัฐบาลทหาร วัตถุประสงค์เพื่อ         

ให้ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในแคว้นตะนาวศรี ได้เดินทางมาสักการะแทนพระเจดีย์องค์จริง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง

ย่างกุ้ง ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ อันงดงาม ได้เวลาเดินทางเข้าสู่         

ตัวเมืองมะริด ชมสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองมะริด 

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม       ตลาดเช้า-วัดเต่งตอจี-ร้านไข่มุก-พระพุทธไสยาสน์-วัดพญาจีตาน-บ้านรังนกนางแอ่น-             

                    ชมตัวเมือง-Myeik Shopping Center  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบนชั้น 9 พร้อมชมวิวเมืองมะริดแบบพาโนรามา 

น าท่านชมตลาดเช้ากลางเมืองมะริด (เซจี) ภายในมีร้านจ าหน่ายสินค้านานาชนิด ทั้งอาหารแห้ง 

สินค้าพื้นเมือง แป้งทานาคา ชา และกาแฟพม่า รวมถึงผ้าโสร่ง (ลองจี) อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ

เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ในบริเวณใกล้กันน้ันยังมีหอนาฬิกาประจ าเมือง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ

หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ที่ประเทศอังกฤษ รวมทั้งอีกหลายๆ เมืองส าคัญของพม่าก็มีหอนาฬิกาลักษณะน้ี

เช่น เดี ย วกัน  อั ง กฤษส ร้ างขึ้ น เพื่ อ แสดงความเ ป็น เจ้ า อาณา นิคม เห นือดินแดน น้ันๆ                       

จากน้ันน าท่านขึ้นเขาชม วัดเต่งตอจี สักการะพระเจดีย์เต่งตอจี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมะริด         

ที่นับถือศาสนาพุทธ รดน้ าขอพรพระประจ าวันเกิด ไหว้พระประทานปางมารวิชัยซึ่งประดิษฐาน             

อยู่ภายในพระอุ โบสถ ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้โบราณชนิดต่างๆ อาทิเช่น            

อาวุธยุทโธปกรณ์ ตู้ประดับมุก พระพุทธรูป เป็นต้น พร้อมชมวิวตัวเมืองจากบริเวณพระเจดีย์           

ที่ซึ่งสามารถมองเห็นชุมชน ที่อยู่อาศัย ท่าเรือ ตลาด และเกาะต่างๆ อันสวยงาม จากน้ันน าท่านชม

ร้านไข่มุก (South Sea Pearl) ที่ร้าน Royal Pearl เป็นร้านขายไข่มุกแท้ ท่านสามารถเลือกซื้อไข่มุก

เป็นเคร่ืองประดับ เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกได้  น าท่านชมบริเวณท่าเรือ เป็นท่าเรือที่ใช้

ส าห รับ ขนส่ ง สิ น ค้ า  แล ะ ผู้ คน เพื่ อ เ ดิ นทาง ไป เกาะ สอง/ท ว าย  แล ะ เก าะแ ก่ งต่ า ง ๆ                                     
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น าท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ (Shwethalyang Pataw Pathet) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปาทอปาเทะ        

ซึ่งชาวพม่าเรียกพระนอนองค์น้ีว่า ชเวตาเลียว ปาทอปาเทะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปจากบริเวณริมทะเล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านชมวัดพญาจีตาน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ที่ใหญ่ที่สุด          

ในแคว้นตะนาวศรี ตลอดแนวถนนมีการสร้างอาคาร เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ          

เป็นสถานที่ที่หาชมได้ยาก น าท่านพักอิริยาบถ น่ังจิบชา กาแฟ เพื่อชมบ้านรังนกนางแอ่น เป็น

อาคาร ที่ให้นกนางแอ่นเข้ามาท ารัง ตัวอาคารจะมีช่องไว้ส าหรับระบายอากาศ จากน้ันน าท่าน          

ชมเมืองมะริด บริเวณชายหาดด้านทิศเหนือ เป็นที่ตั้งของคาสิโนใหม่ มีเพียงแห่งเดียวในเมืองมะริด 

แหล่งร้านอาหาร ฟู้ดเซ็นเตอร์ พร้อมชมปากอ่าวของเมือง ชมทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ทั้งหมด               

800 เกาะ ซึ่งเกาะปาทอ ปาเทะ เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ฝ่ังเมืองมากที่สุด ถัดออกไปเป็นเกาะกะลา     

จากน้ันก็ เป็นเกาะกาดัน ซึ่ งลักษณะตัวเกาะจะมีขนาดและสัณฐานคล้ายๆ กับเกาะภู เก็ต                               

มีผู้คนตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน มีถนนใช้สัญจรไปมาได้รอบเกาะ น าท่านสู่ Myeik Shopping Center                   

แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุด อิสระให้ท่านเดินชมสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 

 ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่       มะริด-ปะลอ-ทวาย-หาดนาปูเล-พื้นที่โครงการท่าเรือน้้าลึก-วัดมยิงจี-หาดมองก์มะกนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบนชั้น 9 พร้อมชมวิวเมืองมะริดแบบพาโนรามา 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทวาย เดินทางเลาะเลียบริมฝ่ังทะเลอันดามัน ระหว่างทางผ่านบ้านเรือน  

ให้ท่านชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองปะลอ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทวาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หาดนาปูเล (Nabule) ชมพื้นที่โครงการ

ท่าเรือน้้าลึกทวาย ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าจากเมืองท่าต่างๆ ทางตะวันตก            

เพื่อล าเลียงต่อสู่เมืองทางด้านตะวันออก โดยผ่านเส้นทางบกของ พม่า-ไทย-เขมร-เวียดนาม 

ประมาณกัน ว่ า เมื่ อ ส ร้ า งแล้ ว เส ร็ จจ ะมี ขนาดใหญ่ก ว่ าท่ า เ รือ แหลมฉบั งถึ ง  10 เท่ า                                

ชมโครงการที่มีอาณาเขตเป็นบริเวณกว้างถึง 500 ตร.กม. และแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ ถึง 4 โซน คือ  

1. โซนท่าเรือน้ าลึก เพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จากนานาชาติ  

2. โซนนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

3. เส้นทางการคมนาคม เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือสู่ประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่

ท่าเรือน้ าลึกทวาย เดินทางผ่านประเทศไทย, กัมพูชา และสุดปลายทางที่ประเทศเวียดนาม 

4. โซนที่พักอาศัยและศูนย์การค้า เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆ และเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจของเมืองทวายให้เกิดความตื่นตัว และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของภูมิภาคอาเซี่ยน            

น าท่านสักการะพระเจดีย์  ที่วัดมยิงจี สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อวาสิเป็ก ตั้งอยู่ ริมหาดนาปูเล                          

เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวชุมชนนาปูเล น าท่านเดินทางสู่ หาดมองก์มะกัน ที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเล          
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อันดามัน มีหาดทรายขาวเ ป็นแนวยาวถึง  8 กิ โล เมตร และยั งคงความเป็นธรรมชาติ                           

ที่ปราศจากมลภาวะและตึกสู งเสียดฟ้า  น าท่ านเข้าสู่ ที่พัก  MAUNGMAGAN BEACH RESORT                                   

อิสระให้ท่านได้เล่นน้ าทะเลบริเวณชายหาดหน้าบริเวณที่พัก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ห้า       ตลาดบ็อกเซ-ตลาดร้อยปี-ด่านชายแดน-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ 

0500 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาบ็อกเซ (Boundzi) ที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลอันดามัน ชมการซื้อขายปลาสดๆ

มากมาย ที่เพิ่งน าขึ้นจากเรือประมงท้องถิ่น อาทิเช่น ปลาโอ ปลาทู ปลากระเบน ฉลาม ฯลฯ          

ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจากในเมืองทวาย มาประมูลซื้อขายเพื่อน าส่งไปยังปลายทางต่อไป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดร้อยปี (Municipal Market) ซึ่งสร้างภายใต้การปกครองของอังกฤษ จึงมีลักษณะ 

สถาปัตยกรรมแบบยุคอาณานิคม ภายในแบ่งเป็นล็อคส าหรับหรับร้านค้า ที่จ าหน่ายสินค้านานาชนิด

ตั้งแต่อาหารแห้ง สินค้าพื้นเมือง รวมถึงผ้าโสร่ง (ลองยี) อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของฝาก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย เดินทางสู่ด่านชายแดนพม่า-ไทย 

1600 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า-ไทย เรียบร้อยแล้ว 

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร 

2000 กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .... 

*********************************** 

ก้าหนดการเดินทาง : ** ออกเดินทางทุกวันพุธ ** 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   4,900 บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 

 ค่าที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2 ท่าน จ านวน 4 คืน  

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าพม่า  

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปส าหรับมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 

 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาส ารองที่น่ัง โดยการช าระค่ามัดจ า 5,000.- 

 กรุณาส่งพาสปอร์ต พร้อมแนบสลิปใบโอนเงินให้ทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันการจอง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 นับจากวันช าระ   ยึดเงินค่าทัวร์ท่านละ  3,000.- 

 7 วันก่อนเดินทาง  ยึดเงินค่าทัวร์ท่านละ  5,000.- 

 3 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 100 % 

 

หมายเหต ุ 

 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม                          

ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  ภัยธรรมชาติ,                       

การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะยึดถือ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 หากคณะใดมีความประสงค์ในการไหว้พระ 9 วัดเมืองมะริด-ทวาย ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของ

ท่านให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความต้องการ  

  
 


