
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอน ำเสนอเสน้ทำงสำยใหม ่เมอืงกำญจน-์ทวำย ทวาย หรอื ดะเว (Dawei or Tavoy) เมอืงไทยในอดตี
เมือ่กอ่นปี พ.ศ. 2336 ซึง่มคีวำมรุง่เรอืงในอดตี และยังคงทิง้รอ่งรอยเชือ่มโยงมำจนถงึปัจจบุัน อยูท่ีป่ำก

แมน่ ้ำทวำย รัฐตะนำวศร ี หรอื Tanintharyi (Tenasserim) Division ทีเ่ป็นทีรู่จั้กจำกโลกภำยนอก ในปี 
ค.ศ.1989 ประกอบดว้ย 3 เมอืง คอื ทวาย มะรดิ หรอื มเยก (Myeik) ในภำษำพมำ่ และ เกาะสอง หรอื ก๊อ
ตำวน์ (Kawthaung) มทีวำยเป็นเมอืงเอก เป็นเขตเศรษฐกจิส ำคัญของพมำ่ ออกจำกดำ่นบำ้นพนุ ้ำรอ้น ต ำบล

บำ้นเกำ่ จ.กำญจนบรุ ี สดุเขตแดนไทยพมำ่ ทีเ่ป็นชำยแดนทีใ่ชใ้นกำรขนอปุกรณ์กำรกอ่สรำ้งทำ่เรอืน ้ำลกึ
ทวำยจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศพมำ่ดว้ยระยะทำงเพยีง 147 กม. 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ออกเดนิทางทกุวนัศกุร ์
วนัแรก กรุงเทพฯ-กาญจนบุร ี– ดา่นพุน า้รอ้น – ทวาย – วดัหลวง  
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมำย......พบเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวกตรวจเชค็รำยชือ่ ผูกป้ำยกระเป๋ำเดนิทำง และจัดกำรเก็บกระเป๋ำสมัภำระ  
06.00 น. น ำทกุทำ่นออกเดนิทำงมุง่หนำ้สู ่ดำ่นพนุ ้ำรอ้น โดยรถตูป้รับอำกำศวไีอพ ี 
09.00 น. เดนิทำงถงึที ่ดำ่นพนุ ้ำรอ้น ต ำบลบำ้นเกำ่ จ.กำญจนบรุ ีด ำเนนิกำรจัดท ำเอกสำรผ่ำนแดนชัว่ครำว 

โดยใชบ้ัตรประชำชนเพยีงใบเดยีวเทำ่นัน้ จำกนัน้น ำทกุทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้ออกเมอืงของ
ฝ่ังประเทศไทย ตรวจเชค็กระเป๋ำสมัภำระกำรเดนิทำง กอ่นทีจ่ะน ำทกุทำ่นเดนิทำงเขำ้สูป่ระเทศ
พมำ่ เปลีย่นรถเป็นรถตูท้อ้งถิน่ของพมำ่ ขนำด 6 ทีน่ั่งกวำ้งขวำงน่ังสบำยๆ 

10.00 น. เดนิทำงถงึฝ่ังพมำ่ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงของฝ่ังประเทศพมำ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่
เมอืงทวำย ตำมเสน้ทำงสำยส ำคัญทำงเศรษฐกจิในอนำคต ดว้ยระยะทำงเพยีง 147 กม. ผ่ำน

เมอืงตำ่งๆ ตัง้แต ่Hti Hkee – Armu – Sin Byu Daing – Ai One – Myitta – Pakayee โดยเรำ
จะไดเ้ดนิทำงผ่ำนเสน้ทำงทีใ่กลเ้สร็จแลว้ทีเ่ป็นภเูขำ และป่ำไมอ้ันอดุมสมบรูณ์ ผ่ำนหมูบ่ำ้นตำ่งๆ 
ชมวถิชีวีติในแบบดัง้เดมิทีก่ ำลงัเริม่จะเปลีย่นแปลงไปในอนำคต ใหท้ำ่นไดช้มสภำพของกำรใช ้

ชวีติทีเ่หมอืนประเทศไทยเมือ่ 50 ปีทีผ่่ำนมำกอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป 
12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ หอ้งอำหำร

ทอ้งถิน่ (หมู่บำ้นต่องโตโล อยู่ระหว่ำง

กำรเดนิทำง) แลว้น ำท่ำนเดนิทำงตอ่ มุ่ง
หนำ้สู่ เมืองทวำย อิสระพักผ่อนตำม
อัธยำศัยบนรถ หรอืชมววิทัง้สองขำ้งทำง 

16.00 น. เดนิทำงถึง เมืองทวำย น ำท่ำนเช็คอิน
เขำ้ทีพั่ก  



 
 

พักทีโ่รงแรม Hotel Zayar Hiet San หรอืเทยีบเทำ่ อสิระพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
…… น. ไดเ้วลำนัดหมำย น ำทำ่นเทีย่วชมเมอืงทวำย ซึง่เคยเป็นเมอืงไทยในอดตี กอ่นจะเสยีใหพ้มำ่ในปี 

พ.ศ. ๒๓๓๖ มะรดิ ทวำย และตะนำวศร ี(ตำมประวัตศิำสตรอ์ันทีจ่รงิ
เมอืงทัง้ ๓ นี้เสยีใหพ้มำ่ในปี ๒๓๓๖ กอ่นทีจ่ะเสยีใหอ้ังกฤษในปี 
๒๓๖๖ หรอือกี ๓๐ ปีตอ่มำ และเสยีใหอ้งักฤษอยำ่งถำวรจำกผล

ของ สนธสิญัญำทีท่ ำกับองักฤษในปี ๒๔๑๑ ในสมัยรัชกำรที ่ ๔) 
เดมิททีัง้สำมเมอืงตกเป็นของสยำมในสมัยอยธุยำตอนปลำยสมัย 
พระเจำ้อลองพญำตเีอำไปเป็นของพมำ่ แตปี่ ๒๓๓๔ ทัง้สำมเมอืงก็

มำขอขึน้กบัสยำมอกีครัง้ และพมำ่ก็ตเีอำไปอยำ่งถำวรในปี พ.ศ.
๒๓๓๖ จนอังกฤษเขำ้มำปกครองพมำ่ในปี พ.ศ.๒๓๖๖ ก็ครองทัง้
สำมเมอืง จนถงึปี พ.ศ. ๒๔๑๑ สยำม – องักฤษ แบง่ดนิแดนกันโดยขอทัง้ 3 เมอืงนี้ไปอยูด่ว้ยกับ

อังกฤษ  และสดุทำ้ยจนพมำ่ไดรั้บเอกรำชจำกอังกฤษทัง้สำมเมอืงนี้จงึตอ้งตกไปเป็นของพมำ่
ดว้ย แตก่็มคีนไทยทีต่ดิอยูใ่นดนิแดนนี้จ ำนวนมำก เรยีกวำ่ ไทยพลัดถิน่ น ำทำ่นชมเมอืงทวำยซึง่
ยังคงเป็นเมอืงในแบบโบรำณทีม่กีำรเปลีย่นแปลงนอ้ยมำก ชมวธิชีวีติในแบบชำ้ๆ ในเมอืงทีส่งบ

เงยีบ 
18.00 น. น ำทำ่นไปชมควำมยิง่ใหญข่อง วัดหลวง หรอื วัดชเวตองซำ หรอื วัดมหำมนุีโลกะมำระเสง็  

.... พเิศษ! ทา่นจะไดส้มัผสักบัการเดนิทางทีจ่ะน าทา่นยอ้นอดตีไปเมือ่ 50 ปีทีแ่ลว้ดว้ย
การน ัง่รถมา้โบราณ คนัละ 4 ทา่น... 
ซึง่เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงทวำย และอยูก่ลำงเมอืง มเีจดยีท์ีส่งูทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุ น ำทำ่นท ำ

พธิสีรงน ้ำพระ และไหวพ้ระประจ ำวันเกดิ ตำมธรรมเนียมปฏบิัตขิองชำวพมำ่ วัดนี้จะสวยงำมมำก
หำกไดช้มยำมค ่ำคนืหลงัจำกทำงวัดไดเ้ปิดแสงไฟสปอรต์ไลทส์อ่งไปยงัองคเ์จดยี ์

 

 
 
 

 
 
 

19.00 น. บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ รำ้นอำหำร Pearl Akari หรอื Pale Eikari หลังจำกนัน้น ำทำ่นกลบั เขำ้ที่
พัก หรอืหำกใครทีช่อบนอนดกึก็สำมำรถเดนิชมเมอืงทวำยในยำมค ่ำคนืไดย้ำ่งปลอดภัย 

 

วนัทีส่อง  ตลาดเชา้ – ตลาดสาย 100 ปี – พระนอน – โครงการทา่เรอืน า้ลกึ – หาดเมาะมะกนั 
   เมนูพเิศษ กุง้มงักร คนละ 1 ตวั 

05.00 น. วันนี้ตืน่แตเ่ชำ้เพือ่เดนิทำงไปด ูตลาดเชา้ ซึง่มที ัง้ตลาดปลาสดๆ ตลาดผกัและผลไม ้ทีช่ำว
พมำ่มำจับจ่ำยกันแบบคำ้สง่ซึง่ตลำดปลำจะเปิด ตัง้แตเ่ทีย่งคนืไปจนถงึ 6 
โมงเชำ้ สว่นตลำดผักและผลไมจ้ะเปิดไปจนถงึเวลำประมำณบำ่ยโมงกนั

เลยทเีดยีว หลังจำกน ำทำ่นไปเทีย่วชมตลำดเชำ้เสร็จแลว้น ำทำ่นไปน่ังรถ
ชมรอบๆเมอืง ชมวถิชีวีติยำมเชำ้ของชำวพมำ่เมอืงทวำย  

06.00 น. น ำทำ่นไปลิม้ลองอำหำรเชำ้พืน้เมอืงตำมแบบฉบบัชำวทวำย ดว้ยเมนู

พเิศษ ปลาทอ่งโก ๋ โรตแีละชานม ทีอ่รอ่ยทีส่ดุในโลก ชมการท าโรตี
โอง่ ทีห่ำดไูดย้ำกแลว้ จำกนัน้น ำทำ่นกลับเชำ้ทีพั่ก 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. หลังอำหำรน ำทำ่นไปเทีย่วชม ตลาดสาย (Municiple Market) หรอืตลาด 100 ปี หรอื
ตลาดกลางเมอืงทวาย ซึง่เป็นตลำดทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ตำ่งๆมำกมำยคลำ้ยๆกับตลำดสดทีป่ระเทศ
ไทย เป็นตลำดกลำงทีใ่หญแ่ละทรงควำมเป็นอดตีไดไ้วอ้ยำ่งมำก ชมแมค่ำ้

และสนิคำ้พืน้เมอืงตำ่งๆ อำทเิชน่ อำหำรแหง้เครือ่งส ำอำง, ผำ้โสรง่ หรอื
ลองย ี เม็ดมะมว่งหมิพำน เหลำ้พมำ่ เบยีรพ์มำ่ หรอืบหุรีพ่มำ่ เป็นตน้ ทีม่ใีห ้
ทำ่นไดเ้ลอืกซือ้หำเป็นของฝำกของทีร่ะลกึ นอกจำกนี้ทำ่นยังจะไดช้ม รถมา้

เมอืงทวาย ทีย่ังคงมใีชอ้ยูส่ ำหรับคนพืน้เมอืง ทีห่ำดไูดย้ำกแลว้ในปัจจุบนั 



 
 

และก ำลังจะหมดไปในอกีไมน่ำนเพรำะมำแทนทีด่ว้ยรถมอเตอรไ์ซด ์จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดั
พระไสยาสถช์เวธาลยงั ดอมะ (Shwethalyaung  Daw Mu) หำ่งจำกตัวเมอืงทวำยไป

ประมำณ 10 กม. ซึง่มคีวำมยำวถงึ 74 ม. สงู 21 ม. ซึง่สรำ้งเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มกีำรสรำ้ง
หลังคำคลมุองคพ์ระไว ้ (นอกจำกทีท่วำยนีแ้ลว้ พระพทุธไสยำสถแ์บบเดยีวกันนี้ยังมอียูท่ีเ่มอืง
ยำ่งกุง้ และเมอืงหงสำวด ี ดว้ยเหมอืนกัน) หลังจำกนัน้น ำทำ่นสู ่ วดัชนิโมทพิญา 

(Shinmokhti Paya) ซึง่เป็นพระทีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1438 เกำ่แกท่ีส่ดุในเมอืงทวำย 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารทอ้งถิน่ 
13.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ โครงการทา่เรอืน า้ลกึทวาย และนคิมอุตสาหกรรมทวาย และเสน้ทำง

คมนำคมเชือ่มระหวำ่งประเทศไทยกบัสหภำพพมำ่ (Dawei Deep Sea 
Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor 
Link) เป็นอภมิหำโปรเจกตค์วำมรว่มมอืระหวำ่งไทยกับพมำ่ คำดกำรณ์

กันวำ่หำกโครงกำรนี้แลว้เสร็จ จะเป็นประตเูศรษฐกจิ (Gate Way) แหง่
ใหมข่องโลกตะวันตกและตะวันออก โครงกำรนี ้ ถอืเป็นศนูยก์ลำงระบบโล
จสิตกิส ์ และกำรคำ้ขนำดใหญ่ของภมูภิำค เชือ่มโยงกำรขนสง่และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศในกลุม่

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ และประเทศในแถบทะเลจนีใต ้ ผ่ำนทะเลอนัดำมัน ไปสู ่ มหำสมทุร
อนิเดยี ซึง่เป็นเสน้ทำงทีส่ำมำรถสง่สนิคำ้ทัง้ไปและกลับทำงน ้ำ ผ่ำนไปสูก่ลุม่ประเทศตะวันออก

กลำง, ทวปียโุรป และทวปีแอฟรกิำ ซึง่จะชว่ยประหยัดตน้ทนุและระยะเวลำในกำรขนสง่ไดอ้ยำ่งมี
นัยส ำคัญ ชว่ยพัฒนำกำรคำ้ กำรลงทนุ และเศรษฐกจิในภมูภิำคใหเ้จรญิเตบิโตในระยะยำวตอ่ไป 
เมือ่วนัที ่2 พ.ย. 2553 บรษิทั อติาเลยีน-ไทย ดเีวลลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) หรอื ITD 

ไดร้ว่มลงนำมใน Framework Agreement กบั Myanmar Port Authority, Ministry 
of Transport ของสหภำพพมำ่ เพือ่ด ำเนนิกำรพัฒนำโครงกำรทำ่เรอื
น ้ำลกึทวำย นคิมอตุสำหกรรม และเสน้ทำงคมนำคมเชือ่มระหวำ่ง

ประเทศไทยกบัสหภำพพมำ่ ซึง่บรษัิท อติำเลยีน-ไทย เป็นผูไ้ดรั้บ
สมัปทำนในกำรพัฒนำโครงกำร อนัประกอบไปดว้ย  ทำ่เรอืน ้ำลกึ  นคิม
อตุสำหกรรม และอตุสำหกรรมขนำดใหญ ่ อำท ิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ ย 

โรงไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภคอืน่ๆ เสน้ทำงกำรคมนำคมไดแ้ก ่ถนน ทำง
รถไฟ และทอ่สง่น ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิเชือ่มระหวำ่งเมอืงทวำย สหภำพพมำ่ กับประเทศไทยที่
บำ้นพนุ ้ำรอ้น จ.กำญจนบรุ ี ทีพั่กอำศัย ศนูยก์ำรคำ้ ศนูยก์ำรทอ่งเทีย่ว รสีอรท์ และศนูยพั์กผ่อน 

พืน้ทีโ่ครงกำรตัง้อยูท่ศิตะวันตกเฉียงใตข้องสหภำพพมำ่ หำ่งจำกเมอืงทวำย ประมำณ 30 
กโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 400,000 ไร ่หรอื 250 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย ทำ่เรอืน ้ำ
ลกึ 2 ทำ่ สว่นทีเ่ป็นนคิมอตุสำหกรรม สว่นทีพั่กอำศัย สว่นรำชกำร และสว่นอ ำนวยควำมสะดวก

ตำ่งๆ รวมทัง้มพีืน้ทีร่มิทะเลเป็นแนวหำดทรำยมคีวำมยำวมำกกวำ่ 12 กโิลเมตร หลงัจำกนัน้น ำ
ทำ่นเดนิทำงสู ่ หาดเมาะมะกนั ชำยหำดทีส่วยงำมและยังคงธรรมชำตแิบบดัง้เดมิ ทัง้ยังเป็นที่

นยิมของคนพมำ่ทีม่ำพักผ่อนกันทีน่ี่ 
18.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหารรมิชายหาด (เมนูพเิศษ กุง้มงักร คนละ 1 ตวั) หลังจำกนัน้

ใหท้ำ่นกลบัสูเ่มอืงทวำย เขำ้ทีพั่ก หรอืชมเมอืงทวำยในยำมค ่ำคนื พักที ่  Hotel Zayar Hiet 

San หรอืระดับเดยีวกัน 
 
 

 
 
 

 
 
วนัทีส่าม  ทวาย - ดา่นพุน า้รอ้น – กาญจนบุร ี– กรุงเทพ ฯ 

08.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
09.00 น. หลังอำหำรน ำทำ่นเดนิทำงกลบัสู ่ดำ่นพนุ ้ำรอ้น 
12.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ หอ้งอำหำรทอ้งถิน่ (อยูร่ะหวำ่งทำง) จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ กลับสู่

เมอืงกำญจน์ จังหวัดกำญจนบรุ ี



 
 
16.00 น.  เดนิทำงถงึหนำ้ดำ่นพมำ่ น ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรผ่ำนแดนออกจำก พมำ่ เขำ้สูป่ระเทศไทย ผ่ำนกำร

ตรวจคนเขำ้เมอืง หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่กรงุเทพมหำนคร  

20.00 น. เดนิทำงถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจมริูล้มื….. 
อตัราคา่บรกิาร ออกเดนิทางทกุวนัศกุร ์ 
 

ผูใ้หญ ่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 9,900  บาท 
พกัเดยีวจา่ยเพิม่   ทา่นละ 3,500  บาท 
 

คา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่รถตูป้รับอำกำศ VIP น ำเทีย่ว ตลอดรำยกำรภำยในเมอืงทวำย 
 คำ่โรงแรมระดับมำตรฐำน  2 คนื ( พักหอ้งละ 2  ทำ่น )  

 คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ ทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ( ภำษำไทย ) 

 คำ่ด ำเนนิกำรเอกสำรผ่ำนแดนทัง้ฝ่ังไทย และฝ่ังพมำ่ 
 คำ่น ้ำดืม่, ผำ้เยน็ และขนม ระหวำ่งกำรเดนิทำงคำ่ประกันอบุัตเิหต ุ( 1,000,000 บำท ) 

 
คา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวเชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี มนิบิำร ์อำหำรและเครือ่งดืม่นอกรำยกำร  
 
เงือ่นไขการจอง  

 มัดจ ำทำ่นละ 3,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วัน 
 
เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัการเดนิทาง 

 บัตรประชำชน เพยีงอยำ่งเดยีวเทำ่นัน้ 
 
หมายเหต ุ  

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ได ้ หำกเกดิเหตกุำรณ์สดุวสิยัทีไ่มอ่ำจจะ
แกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่เสยีหำยในเหตกุำรณท์ีเ่กดิจำกยำนพำหนะ  ภัยธรรมชำต ิ กำรเมอืง จลำจล 

ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอืคำ่ใชจ้ำ่ย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ในทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื

จำกอบุัตเิหตตุำ่ง ๆ 
3. มัคคเุทศก ์ พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำมั่นสญัญำใดๆ แทน บรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับไวเ้ทำ่นัน้ 

4. บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอืหำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย 
หรอืเอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืงในกรณอีืน่ๆ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะคำ่เงนิบำททีไ่มค่งที ่ 

6. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ 
ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิใหท้ำ่นทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วันขึน้ไป  เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 3,000 บำท 

3. ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 7 – 14 วัน  เก็บคำ่ใชจ้่ำย 50% ของรำคำทัวร ์
4. ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 1 – 6 วัน เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100 % ของรำคำทัวร ์

RESERVATON FORM 

5. Date : 



 
 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

6.  

7. Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

8.  
9. Special  Request  

 
 


