
 

 

 

 ทวาย ตนับซูายดั มะละแหมง่ พะอนั แมส่อด        
“วงกลมมหศัจรรย”์ 4 วนั 3 คนื (A) 

 
เราขอนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหลวงของเขตตะนาวศร ีณ ทวายหรอืทะแว 
ดนิแดนประวตัศิาสตรย์อ้นไปถงึสมยัทวารด ี
สมัผัสวถิชีวีติชาวทวายทีFกําลงัจะเปลีFยนแปลงไปตามการพัฒนาทีFไหลบา่เขา้มาอยา่งมากมาย 
จากทวายเราจะออกเดนิทางสูรั่ฐมอญอนัแสนยิFงใหญ ่สขุใีจไปยงัดนิแดนแหง่มนตข์ลงั 
ทอ่งไปในเมอืงตนับซูายดั 
สมัผัสเรืFองราวเสน้ทางรถไฟสายมรณะและความมหศัจรรยแ์หง่พระธาตกุลางมหาสมทุรนาม 
‘ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา” กอ่นพาทา่นไปพบกบัดนิแดนแหง่รักอมตะทีFเมอืงมะละแหมง่ 
และตืFนตาตืFนใจกบัองคพ์ระนอนทีFใหญท่ีFสดุในประเทศพมา่ ณ วดัป่าวนิเสง่ตอยะ แหง่เมอืงมเูดงิ 
จากนัUนเราจะทอ่งไปในรัฐกะเหรีFยง ณ เมอืงพะอนัหรอืผาอนั สมัผัสมนตเ์สน่หด์นิแดนแหง่ลุม่แมนํ่Uาสาละวนิ 
กอ่นกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยทีFดา่นแมส่อด…”เทีHยวเขตตะนาวศร ีสขุใีจในรฐัมอญ ตะลอนรฐักะเหรีHยง”… 
 
โปรแกรมการเดนิทาง       
                                                                                                                     

วนัแรก: ดา่นพนํุ Sารอ้น – ทวาย - เจดยีช์นิโมทพิญา – วดัพระนอน – หาดมอมะกนั – เจดยีใ์หญ ่           
 
08:00 น. :    พบคณะฯ ทีF ดา่นบา้นพนํุ Sารอ้น อ.เมอืง จ. กาญจนบรุ ีหลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ 

นําทา่นขึUนรถตูท้อ้งถิFนกวา้งขวาง นัFงสบาย เดนิทางสูเ่มอืงทวาย เมอืงหลวงของเขตตะนาวศร ี
(Tanintharyi Division) ซึFงเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีFสําคญัอกีแหง่ในอนาคต 
นัFงรถเลาะเลยีบไปตามแมนํ่Uาตะนาวศร ีหรอื“ ตะหนิHนตะย”ี ในภาษาพมา่ ซึFงมสีายแรท่องคํา 
และจะเห็นชาวบา้นรอ่นทองกนัอยูใ่นนํUา ผา่นหมูบ่า้นชาวกะเหรีFยง เขาชา้งรอ้ง 
สะพานรอ้ยปีซึFงสรา้งขึUนในปี ค.ศ. 1915 สมยัทีFพมา่ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ 
กอ่นนําทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นภเูขาสามลกู หรอื หมูบ่า้นตอ่งโตงโลง 
เพืFอพักรับประทานอาหารกลางวนั หมูบ่า้นแหง่นีUในอดตีเคยเป็นเหมอืงแรเ่กา่ 

 
เทีHยง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หลงัจากนัUน นําทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่
                   เมอืงทวาย 
 
บา่ย         เดนิทางถงึ เมอืงทวาย หรอืทีFชาวทอ้งถิFนออกเสยีงวา่ ‘ทะแว’ หรอื ‘ดะแว’  ซึFงเป็นเมอืงเล็กๆ อยู ่
                 ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องพมา่ นําทา่นไปสกัการะ วดัพระเจดยีช์นิโมทพิญา  ซึFงเป็นหนึFงใน 
                 วดัทีFประดษิฐานพระพทุธรปูทีFทําจากปนูผสมกบัชิUนสว่นของไมศ้รมีหาโพธิq ตน้ทีFพระองคท์รง 
                 ประทบับําเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรูก้ลา่วกนัวา่ม ี4 องค ์มผีูนํ้ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลงักา  
                 องคห์นึFงลอยมาทีFเมอืงพะสมิ (Pathein) องคห์นึFงมาตดิทีFเมอืงไจทโ์ถ ่(Kyaikhto) องคห์นึFงมาตดิ 
                 ทีFวดัไจทค์าม ิเมอืงตนับซูายดั (Thanbyuzayat) และอกีองคห์นึFงลอยนํUามาถงึเมอืงทวายและแมช่ ี
                 สงูอายผุูห้นึFงไดอ้ญัเชญิมาประดษิฐานไวท้ีFวดัแหง่นีU และถอืวา่เป็นวดัทีFเกา่แกอ่กีแหง่ในเมอืงทวาย  
                 จากนัUนนําทา่นชมวดัพระนอนทีFใหญท่ีFสดุในทวาย ณ วดัชเวธาลยงั ดอม ู(Shwethalyaung  
                  Daw Mu) อยูห่า่งจากตวัเมอืงทวายประมาณ 6 กโิลเมตร เป็นวดัทีFประดษิฐานพระนอนโลกะ ตระ 
                 ภ ูมคีวามยาว 74 เมตร สงู 21 เมตร และกราบไหวข้อพรพระทนัใจ (นัตโบโบจ)ี ซึFงชาวพมา่และ 
                 ชาวมอญเชืFอวา่อธษิฐานขอสิFงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 
เย็น            ä บรกิารอาหารมืSอเย็น ณ รา้นอาหาร รมิหาดมอมะกนั (เมนพูเิศษ: กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั)  



 

 

                   
คํHา              นําทา่นชมและสกัการะ พระเจดยีช์เวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึFงมอีงคพ์ระเจดยีท์ีF 
                  
                 ใหญท่ีFสดุในเมอืงทวายภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิปางมารวชิยั อาย ุ141  
                 ปีในชว่งปีพ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืงมณัฑะเลยเ์พืFอขอ 
                 พระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพืFอนํามาประดษิฐานทีFเมอืงทวาย พระเจา้มนิดงจงึ 
                 พระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ีUให ้วดันีUกอ่สรา้งเมืFอ พ.ศ. 2304 มอีายมุากกวา่  
                 250 ปี ณ วดัแหง่นีUมพีพิธิภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณตา่งๆ มากมาย อาท ิหนิทะนาคาอายรุอ้ยปี ปืน 
                 ใหญส่มยักรงุศรอียธุยา พระพทุธรปูสําลดิศลิปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ  
 
                 นําทา่นเชค็อนิทีFโรงแรม Golden Guest Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั จากนัUนใหท้า่น 
                 พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีHสอง: ทวาย – เย – ตนับซูายดั – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ – ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา      

(วดัเจดยีก์ลางทะเล) – วดัพระนอนวนิเสง่ตอยะ – มะละแหมง่  

 
06.30 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ซึFงมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงทวายทีFสวยงาม 
 
07.30 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืFอเดนิทางสูรั่ฐมอญ รถวิFงไปบนถนนสาย 8 หรอืสายเอเชยี  
                   AH112 ผา่นทุง่นา ภเูขา และแมนํ่Uา สมัผัสกบัธรรมชาตทิีFสดชืFนของเชา้วนัใหมบ่นพืUนทีFเขตป่า 
                   สงวนตะนาวศร ี(The Tanintharyi Nature Reserve) และผา่นแมนํ่Uาเย (Ye River) ซึFงมตีน้ 
                   กําเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรแีละไหลลงสูท่ะเลอนัดามนัทีFอา่วเมาะตะมะ เราจะใชเ้วลาเดนิทาง 
                   ประมาณ 4-5 ชัFวโมงเพืFอไปยงั เมอืงตนับซูายดั (Thanbyuzayad) ซึFงเป็นเมอืงทีFมเีรืFองราว 
                   รอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์นสมยัสงครามโลกครัUงทีF 2 
   
เทีHยง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร หลงัจากนําทา่นเดนิทางถงึเมอืงตนับซูายดั 
 
บา่ย             นําทา่นชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ (Death Railway) ซึFงถกูสรา้งขึUนจากแรงงาน 
                   ของกรรมกร และเชลยศกึทีFควบคมุโดยกองทพัญีFปุ่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพืFอเป็นเสน้ทาง 
                   ลําเลยีงอาวธุยทุโธปกรณ ์รวมทั Uงกําลงัพล จากไทยไปยงัพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิUงระเบดิ 
                   ทําลายลงในปี 2488 เชลยศกึกวา่ 13,000 คน ทีFถกูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 424 กม.  
                   ตลอดระยะเวลา 14 เดอืน ตอ้งเสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรม ขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่า 
                   หนาทบึและภเูขาคาดวา่ยงัมพีลเรอืนชาวเอเชยีทีFถกูบงัคบัใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000  
                   คน เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนีU สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั  
                   วดัไจทค์าม ิเหยแ่ลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ระหวา่งทางเราจะผา่น สสุานทหาร 
                    สมัพนัธมติร ทีFเสยีชวีติระหวา่งการกอ่สรา้งทางรถไฟสายมรณะทางฝัFงพมา่ซึFงมทีั Uงหมด 3,771  
                   ศพทีFฝังอยูใ่นสสุานแหง่นีU นําทา่นชม วดัไจทค์าม ิเหยแ่ลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda)  
                   ซึFงประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นนํUาแหง่ทีFสองของพมา่ ซึFงแหง่แรกนัUนอยูท่ีFเมอืง 
                   สเิรยีมและมตํีานานเกีFยวพันกบัวดัเจดยีช์นิโมทพิะยาทีFเมอืงทวาย องคพ์ระประธานของเจดยีนั์Uน 
                   ทําจากปนูผสมกบัชิUนสว่นของไมศ้รมีหาโพธิq ตน้ทีFพระองคท์รงประทบับําเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรู ้
                   กลา่วกนัวา่ม ี4 องค ์มผีูนํ้ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลงักา องคห์นึFงลอยมาทีFเมอืงพะสมิ                    
                   (Pathein) องคห์นึFงมาทีFเมอืงไจทค์าม ิองคห์นึFงมาทีFเมอืงไจทโ์ท (Kyaikto) สว่นอกีองคห์นึFง 
                   ลอยมาถงึเมอืงทวาย สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปเมอืง มเูดงิ (Mudon) เพืFอชมและ 
                   สกัการะ องคพ์ระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึFงประดษิฐานพระนอนทีF 
                   ใหญท่ีFสดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 170 เมตร ความสงูราวตกึ 5 ชั Uนหรอืสงูประมาณ 110  
                   ฟตุ ภายในแบง่เป็นชั Uนๆ ถงึ 8 ชั Uน แตล่ะชั Uนมหีอ้งตา่งๆ ทีFประกอบดว้ยรปูปนูปัUนแสดงถงึพทุธ 
                   ประวตั ิและคําสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรืFองนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม จากนัUนนําทา่น 



 

 

                   เดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่ 
 
 
เย็น             เดนิทางถงึเมอืง มะละแหมง่ หรอืทีFคนทอ้งถิFนเรยีกวา่ ‘เมาะลาํไย’ ซึFงเป็นเมอืงหลวงของ           
                  รัฐมอญตั Uงอยูใ่กลก้บัอา่วเมาะตะมะและเคยเป็นเมอืงหลวงแรกในชว่งสงครามองักฤษ – พมา่ครั Uง 
                  ทีF 1 (First Anglo – Burmese War) นําทา่นเชค็อนิทีFโรงแรม Ngwe Moe บนถนน Strand Road 
 
คํHา              ä บรกิารอาหารมืSอคํHา ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ทีFพักโรงแรม 
                  (พักโรงแรม Ngwe Moe หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั) จากนัUนเชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
วนัทีHสาม: มะละแหมง่ – พะอนั  
 
07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
08.00 น.     ชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิFงศกัดิqสทิธิqสงูสดุแหง่รัฐมอญสรา้งขึUนใน 
                  ปี พ.ศ.1418 เป็นสถานทีFบรรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามตํานานเลา่วา่ 
                  เดมิเจดยีน์ีUชืFอ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนืFองมาจากในครั UงทีFสยามไปต ี
                  พมา่แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหาร 
                  ไทยพา่ยแพต้อ้งถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีFกองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึFงองคนั์Uน ตอ่มา 
                  พมา่ไดก้ลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั และนมสัการ พระพทุธรปูจาํลองมหามนุ ี 
                   (The Replica of Maha Muni Paya) ไดรั้บอทิธพิลมาจากองคพ์ระพทุธรปูมหามยัมนุทีีFเมอืง 
                  มณัฑะเลย ์ประดษิฐานอยูท่ีFวดั ‘มหาเมี�ยะมนุพียาจ’ี จากนัUนนําทา่นเดนิทางไป เมอืงพะอนั  
                   (Hpa-An) เมอืงหลวงของรัฐกะเหรีFยง  
 
10.00 น.     เดนิทางถงึ เมอืงพะอนั ซึFงลอ้มรอบไปดว้ยเขาหนิปนู สงูสลบัซบัซอ้น มคีวามงดงามทีF 
                  หลากหลายทั UงธรรมชาตแิละอารยธรรมทีFเกา่แก ่นําทา่นชม ถํ Sาเกากนู (Kawgun Cave) เป็นถํUา 
                  หนิปนูตั Uงอยูท่ีFหมูบ่า้นเกากนู อยูท่างดา้นเหนอืของแมนํ่Uาสาละวนิ ตรงทางเขา้ถํUา มพีระพทุธรปูปนู 
                  ปัUนจํานวนมากตั UงเรยีงรายและตามผนังถํUามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทบัดว้ยสแีดงอฐินับหมืFนองค ์
                  เป็นศลิปะสมยัพกุามประมาณศตวรรษทีF 7 ตรงปากถํUาจะมพีระพทุธรปูองคห์นึFงชืFอวา่ ‘อาจวยเหจ ่
                   พญา’ หรอื ‘พระพทุธรปูปลดหนีS’ เชืFอกนัวา่ใครมหีนีUสนิอะไร กใ็หข้อพรกบัทา่น และภายในถํUาก ็
                  มอีงคพ์ระพทุธรปูจํานวนมากประดษิฐานอยูเ่ชน่กนั เชน่ พระพทุธรปูปางไสยาสน ์เป็นตน้  
 
เทีHยง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  
 
บา่ย             นําทา่นชม เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึFงเป็นเจดยีม์ชี ืFอเสยีงทีFสดุของพะอนั ตั Uงอยูบ่น 
                  เขาแหลมเหมอืนเขาตะปขูองไทยทีFพังงาโดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางนํUา มสีะพานปนูเชืFอมตอ่กบัวดั 
                  และมบีนัใดทอดยาวขึUนไปถงึยอดเขาเพืFอใหพ้ทุธศาสนกิชนขึUนไปกราบไหวเ้จดยี ์ทําบญุ และขอ 
                  พรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามซึFงสามารถมองเห็นเทอืกเขาเซกาบนิไดอ้ยา่ง 
                  ชดัเจน เราสามารถขึUนไปไดแ้คช่ั Uนสองเทา่นัUน สว่นชั UนสามซึFงเป็นยอดบนสดุและมเีจดยีส์ทีอง 
                  ตั Uงอยูนั่ Uนไมส่ามารถขึUนไปถงึไดเ้นืFองจากอนัตราย จากนัUนชม ถํ Sากอ๊กกาตา่ว  
                   (Kaw KaThawng Cave) ซึFงเป็นแหลง่ทอ่งเทีFยวยอดนยิมของคนพะอนั ตามรมิผนังของถํUาม ี
                  พระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ คลา้ยกบัพระเครืFองบา้นเราประดบับชูาอยูเ่ป็นจํานวนนับพันองค ์มทีั UงพระทีF 
                  นํามาตดิไวท้ีFผนังถํUาและพระทีFแกะสลกัขึUนจากผนังถํUา ซึFงมคีวามงดงามโดดเดน่เป็นอยา่งยิFง และ 



 

 

                  บรเิวณใกลก้นันัUนกม็สีระนํUาผดุทีFสามารถลงไปเลน่นํUาได ้จากนัUน นําทา่นชม ถํ Sาซาดาน 
                    
 
                   (Sadan Cave) เป็นถํUาทีFมคีวามงดงามทางธรรมชาต ิมตํีานานเกีFยวกบัพญาชา้งทีFเคยปกครอง 
                  ชา้งบรวิารอยูใ่นถํUาแหง่นีU ตามผนังถํUามหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามและมพีระพทุธรปูประดษิฐานไว ้
                  มากมาย เชน่ พระพทุธรปูหยก พระพทุธรปูปางไสยาสน ์และพระพทุธรปูอุม้บาตรเป็นตน้ สว่นตาม 
                  ผนังของถํUามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กประดษิฐานไวเ้ชน่กนั นําทา่นชม ทะเลสาบกนัตายาร ์ 
                   (Kan Thar Yar Lake) ซึFงเป็นทะเลสาบทีFตั Uงอยูท่างทศิใตข้องเมอืงพะอนั มคีวามสวยงาม 
                  โรแมนตกิเป็นอยา่งมาก มสีะพานเชืFอมทั UงสองฝัFงของทะเลสาบ ตรงกลางทะเลสาบมศีาลาหลงัคา 
                  ซอ้นกนัเป็นชั Uนตั Uงโดดเดน่สวยงาม สว่นฉากหลงันัUนกเ็ป็นเทอืกเขาเซกาบนิ  
 
เย็น            ชมและนมสัการ เจดยีช์เวยนิเหมว่ (Shwe Yinh Myaw) ซึFงตั Uงอยูร่มิแมนํ่UาสาละวนิทีFมวีวิ 
                  ทวิทศันส์วยงามพรอ้มชมววิพระอาทติยอ์สัดงและสมัผัสวถิชีวีติรมิแมนํ่UาของชาวพะอนัทีFเรยีบงา่ย  
 
คํHา              ä บรกิารอาหารมืSอคํHา ณ รา้นอาหาร จากนัUนนําทา่นเชค็อนิทีF โรงแรม Thiri Hpa-An หรอื 
                  ระดบัเดยีวกนั และใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วนัทีHส ีH: พะอนั – เมยีวด ี– แมส่อด – กรงุเทพฯ                                                       
 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
08.00 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืFอเดนิทางไป ตลาดเซจ ีใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศยามเชา้ 
                   ของตลาดทีFคลาคลํFาไปดว้ยผูค้นมากมาย ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวพะอนัทีFแสนเรยีบงา่ย 
                   และใหท้า่นอสิระในการเดนิชอ้ปปิUง ซืUอของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้น สมควรแกเ่วลา นําทา่น 
                   เดนิทางกลบัสูเ่มยีวด ี– แมส่อด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัFวโมง)  
 
เทีHยง             เดนิทางถงึดา่นแมส่อด จากนัUนนําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย ผา่น 
                   การตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ          
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  
 
 
 
 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืHอความเหมาะสมแ
ละเพืHอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
อตัราคา่บรกิาร   
 

อตัราคา่บรกิาร / จาํนวน  
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญท่า่นละ 
(บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

 คนืที ่1: Golden Guest 
 คนืที ่2: Ngwe Moe  
 คนืที ่3: Thiri Hpa-an  

 

 

17,500 

 

 

2,700 

 

อตัราน้ีรวม  
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 4 วนั 
2. คา่ทีพ่กัโรงแรมหอ้งละ 2 ทา่น  3 คนื (โรงแรมตามมาตรฐาน) 
3. คา่อาหารเชา้–เทีย่ง-เย็น ตามทีร่ะบใุนรายการ  
4. คา่วซีา่พมา่ (เดนิทางผา่นดา่นชายแดน ยงัตอ้งใชว้ซีา่) 
5. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว  
6. คา่น้ําดืม่ ขนม และผา้เย็น ระหวา่งการเดนิทาง 
7. คา่ไกดท์อ้งถิน่ นําเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
8. คา่ประกนัการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

อตัราน้ีไมร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี/ คา่โทรศพัท/์ คา่มนิิบาร์ ฯลฯ 
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว ้
3. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณี ขอบลิกาํกบัภาษี) 
4. ทปิไกด ์และคนขบัรถ  

 
เงือ่นไขในการจองทวัร์ 

1. กรณุาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย  2 สปัดาห์ กอ่นการเดนิทาง และชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ  3,000  บาท 
2. สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทาง 

 
 

หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตจุาํเป็นสดุวสิยั 
จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย 
สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์ น้ี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

3. เมื่ อ ท่ า น ไ ด้ ชํ า ร ะ เงิ น ม ั ด จํ า ห รื อ ท ั้ ง ห ม ด ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ชํ า ร ะ ผ่ า น ต ั ว แ ท น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 

หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัฯ 

ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด 



 

 

 


