
 

 

 

 

4 วนั 3 คนื เดอะตาก 
นํ�าตกทลีอซู – อุม้ผาง – แม่สอด - ถํ�าสฟ้ีา 

 

 

 
 

 

 
 

บนิตรง ไป- กลบั แม่สอด โดย สายการบนิ นกแอร ์ 
แม่สอด – วดัไทยวฒันาราม - ธูปหอมอมัพนั – KASA CUP – อโรคยาศาลโป่งคาํราม 

อุม้ผาง ถนนลอยฟ้า �,��� โคง้ - วดัป่าสกัวปิสัสนา - วดัหนองหลวง - ลอ่งเรอืยางชมธรรมชาต ิ

 นํ�าตกทลีอซู - ดอยหวัหมด – ถํ�าสฟ้ีา – ไรเ่ตยะวรรณ - มะลวิานคาเฟ่ 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ � ท่านขึ�นไป โดยรถตู ้พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 16,�00 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 19,�00 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

 

4 วนั 3 คนื เดอะตาก  
นํ�าตกทลีอซู – อุม้ผาง – แม่สอด - ถํ�าสฟ้ีา 

วนัแรก  กรุงเทพ – แม่สอด - วดัไทยวฒันาราม – ธูปหอมอมัพนั – KASA CUP – แช่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคาํราม 
 

1�.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน สายการบนินกแอร ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิดอน

เมอืง สมัภาระนํ�าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ 7 กก.  

1�.�5 น. ออกเดนิทางสู่แมส่อด จ.ตาก  โดย เที�ยวบนิ DD 8�2� (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.�5 ช ั �วโมง)  

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแมส่อด นาํท่านรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถปรบัอากาศ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ วดัไทยวฒันาราม วดัที�สรา้งดว้ยศิลปะแบบวดัในพมา่ที�งดงาม นาํท่านสกัการะพระพทุธมหามนีุจาํลอง

จากองคจ์รงิ พระพทุธรูปศกัดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงชาวมณัฑเลย ์สมควรแก่เวลานาํท่านทาํกจิกรรม WORKSHOP ธูปหอม

อมัพนั ผลติภณัฑ ์OTOP จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ บา้นแมก่าษา ที�โอบลอ้มดว้ยขนุเขา และธรรมชาตอินับรสุิทธิ� แวะ

จบิ กาแฟ ทานขนม เชค็อนิ KASA CUP รา้นกาแฟแนวธรรมชาต ิววิอ่างเกบ็นํ�า จากนั�นนาํท่านสมัผสัประสบการณแ์ช่

ออนเซน็และนวดตวัที� อโรคยาศาล โป่งคาํราม 
 

 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร CHIMNEY  
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว THE TEAK HOTEL ****  หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 1) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

 

 



 

 

 

วนัที�สอง  แม่สอด - ถนนลอยฟ้า �,��� โคง้ - อุม้ผาง – วดัป่าสกัวปิสัสนา - วดัหนองหลวง  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ อุม้ผาง โดยรถตู ้ผ่านเสน้ทางถนนลอยฟ้า �,��� โคง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ช ั �วโมง) เพลดิเพลนิ

กบับรรยากาศของถนนลอยฟ้าที�งดงาม และธรรมชาติพิสุทธิ�  เรียกไดว้่าเป็น เสน้ทางธรรมชาติแสนสวยที�ไม่แพ ้

ต่างประเทศ ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพกัและเกบ็ภาพความสวยงามบรเิวณตจดุพกัและจดุชมววิแต่ละจดุ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเที�ยวชมอุม้ผาง นาํท่านเดนิทางสู่วดัป่าสกัวปิสัสนา โบสถไ์มแ้กะสลกั ลงสทีองท ั�งหลงั ที�ประดิษฐาน องคส์มเด็จ

พระพฒุาจารย ์(โต พรหมรงัส)ี และพระแกว้มรกต จากนั�นนาํท่านเที�ยว วดัหนองหลวง โบสถล์ายไมส้วยงาม ที�สรา้ง

จากไมส้กัท ั�งหลงั ไดเ้วลานาํท่านเดนิทางสู่ที�พกั อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนและผ่อนคลายอริิยาบถ 
 

 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ที�หอ้งอาหารกนิกะตู ภายในรสีอรท์ 
 

นําท่านเขา้สูท่ี�พกั ตกูะสูคอทเทจ *** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 2) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�สาม  อุม้ผาง – ล่องแกง่ดว้ยเรอืยาง - นํ� าตกทลีอจอ่ - ผาเลอืด - นํ� าตกทลีอซู 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในรสีอรท์ 

เตรียมตวั ลอ่งแก่ง และไป นํ�าตกทลีอซู  

��.�� น. เริ�มตน้ ลอ่งแก่งดว้ยเรอืยาง เหนือสายนํ�าแมก่ลอง ชมความงดงามทางธรรมชาตใินลาํนํ�า อาท ิถํ �าผาโหว่, นํ �าตกทลีอจ่อ, 

นํ�าตกสายรุง้, บอ่นํ�ารอ้น, แก่งตะโคะ๊บิ �, ผาผึ�ง, นํ �าตกมอลู,่ และผาเลอืด  

��.�� น. ถงึหน่วยพทิกัษป่์า ผาเลอืด ของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง รถยนตส์องแถวรบัเดนิทางไปยงั หน่วยพทิกัษป่์าทลีอซู 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบปิคนิค) 



 

 

 

 
 

บา่ย ออกเดนิป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาท ีบนเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติพรอ้มป้ายสื�อความหมายชมความงาม

ของม่านมหานที นํ �าตกทลีอซู ที�ไดร้บัคาํกล่าวขานถึงว่าเป็นนํ�าตกที�สวยงามที�สวยงามที�สุดในประเทศไทย หนึ�งในเกา้

ตะวนั ตามโครงการมหศัจรรยเ์มอืงไทย 12 เดอืน 7 ดาว 9 ตะวนั โดยมจีดุเด่นคือ มหศัจรรยรุ์ง้กนินํ�าที�นํ �าตกทลีอซู 

��.�� น. เดนิทางโดยรถสองแถวกลบัสู่ที�พกั 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ที�หอ้งอาหารกนิกะตู ภายในรสีอรท์ 
 

นําท่านเขา้สูท่ี�พกั ตูกะสูคอทเทจ *** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 3) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�สี� ดอยหวัหมด - ไร่เตรยาวรรณ – Unseen ถํ�าสฟ้ีา - มะลวิานคาเฟ่ - แม่สอด - กรุงเทพฯ 
 

��.�� น. ชมทะเลหมอก และพระอาทติยข์ึ�นยามเชา้ ดวยหวัหมด สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่รสีอรท์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในรสีอรท์ 

 นําท่านเดินทางกลบัสู่แม่สอด ระหว่างทางนําท่านแวะเที�ยวที� ไร่เตรยาวรรณ ที�นี�มีท ั�ง รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และ

พพิธิภณัฑ ์ที�เปิดใหบ้ริการเมื�อตน้ปี 2563 ที�ผ่านมา รวมไปถงึมมุถ่ายรูปมากมายใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศที�

สรา้งดว้ยสไตลผ์สมผสานระหว่างไทยโบราณกบัยุโรปตะวนัตกยอ้นยุค และมกีารนาํอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ สิ�งของ

โบราณหายากที�นาํมาจดัแสดงไดต้ระการตามาก เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ�งในจุดเชคอินที�เหล่าฮิปสเตอรต์อ้งแวะมาเยี�ยม

เยยีน อสิระใหท้่านดุถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

 
 



 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ถ ํ �าสีฟ้า แหล่งท่องเที�ยวอนัซีนแห่งจงัหวดัตาก ตั�งอยู่ในสาํนกัสงฆพ์ุทธคยาถํ�าสีฟ้า นาํท่านสกัการะ 

พระพทุธรูปนอนศิลปะพมา่บรเิวณโถงถํ�าดา้นหนา้ ซึ�งโถงถํ�าบริเวณนี�มหีนิยอ้ยสวยงาม มพีื�นผวิของหนิสเีทาอมฟ้า และ

ลวดลายสขีาวสลบัเป็นแนวดูเป็นเสน้พลิ�วไหว จากนั�นนาํท่านเดินชมภายในถํ�าสฟ้ีา ชมความงดงามของโพรงถํ�าที�ถูกกดั

กร่อนจนเป็นโพรงกลมสรา้งมติิใหก้บัพื�นผวิภายในถํ�า ชมความ UNSEEN ของถํ�า ที�มสีสีนัของเนื�อหนิสเีทาอมฟ้านั�น

ฉาบอยู่ภายในถํ�า ผสานกบัเสน้สายสขีาวของแร่ธาตตุ่างๆ ในเนื�อหนิก็ยิ�งสรา้งเสน่หข์องถํ�าสฟ้ีาใหม้บีรรยากาศราวกบัอยู่

ในสายนํ�า สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่แม่สอด จิบกาแฟยามบ่าย ที�รา้น มะลวิานคาเฟ่ รา้นกาแฟสไตลผ์บั หนึ�ง

เดยีวในประเทศ 

��.�� น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิแมส่อด  

��.�� น. เดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนิ DD 57 (ใชเ้วลาบนิ 1.05 ช ั �วโมง)    

��.�� น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คนื เดอะตาก 
นํ�าตกทลีอซู – อุม้ผาง – แม่สอด - ถํ�าสฟ้ีา 

ราคา 16,�00 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 19,�00 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
 

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - พ.ค. 2564 

� ท่านขึ�นไป 

สงกรานต ์และ 

 วนัแรงงาน 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ ์

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอืพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

16,800 19,800 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 3,000 4,000 

เดก็อายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไมเ่สรมิเตยีง 13,800 16,800 

ไมเ่อาต ั �วเครื�องบนิหกัคืน 4,500 5,500 
**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ �ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คดิ ณ วนัที� 16 กมุภาพนัธ ์2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนินกแอร ์(กระเป๋าเดนิทาง นํ�าหนกั ไมเ่กนิ 15 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 

 

 



 

 

 

อตัรานี�ไมร่วมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 

การชําระเงนิ งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระสว่นที�เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่นมดัจาํต ั �วเครื�องบนิ,  

ค่าโรงแรม, ค่าต ั �วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจาํลว่งหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางที�ไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที�สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �ว

เครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั �วภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�ง

อาจจะทาํใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้



 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถอืติดตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อ

เจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอย

การเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 15 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ หาก 

นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 

สาํหรบัหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากวา่มาตรฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่นได ้ดงันั�นทา่นตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

4 วนั 3 คนื  

นํ�าตกทลีอซู – อุม้ผาง – แม่สอด - ถํ�าสฟ้ีา 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ � ท่านขึ�นไป โดยรถตู ้พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 16,�00 บาท :       19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

ราคา 19,800 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 

 
 

 

 

 


