
 

 แมส่อด พะอนั มะละแห
มง่ ทวาย  

“วงกลมมหศัจรรย”์ 4 วนั 
3 คนื (B) 

 
ออกคน้หาพมา่ตอนใตผ้า่น ‘วงกลมมหศัจรรย’์ เริ1มตน้จาก
ดา่นแมส่อด ลดัเลาะไปตาม ‘ทวิเขาดอยมอนกจุ’ู หรอืที1เรยีกวา่ 
‘ทวิเขาดาวนา’ ในภาษาพมา่ เขา้สูรั่ฐกะเหรี1ยง ดนิแดนที1
แวดลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนูสลบัซบัซอ้นและมหศัจรรยแ์หง่ถ ้าํอนั
แสนงดงาม ทอ่งไปในรัฐมอญ ตะลอนสูเ่ขตตะนาวศร ีผา่น 2 
รัฐ (State) 1 เขต (Division) 12 เมอืง (Township) ยลเสน่ห์
เมอืงเกา่และยอ้นเรื1องราวในอดตีอนัแสนเลื1องลอื ลิNมรสอาหาร
พืNนเมอืง สมัผัสวถิชีวีติผูค้นกบัความงามที1เรยีบงา่ย อิ1มบญุ พนูสขุ ไปยงัดนิแดนแหง่มา่นมนตรา... 

แมส่อด เมยีวด ีพะอนั มะละแหมง่ ทวาย 4 วนั 3 คนื 
การเดนิทางที1จะทําใหค้ณุรูจั้กและรักพมา่ตอนใตม้ากยิ1งขึNน 

โปรแกรมการเดนิทาง       
                                                                                                                         

วนัแรก: แมส่อด – เมยีวด ี– พะอนั – ถ้าํซาดาน – ถ้าํกอ๊กกาตา่ว – เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต – ถ้าํเกากนู 
มะละแหมง่           

08:00 น. คณะพรอ้มกนัที1 ดา่นแมส่อด หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นออกเดนิทางไปตามถนน
เสน้ใหมท่ี1ตดัหลบภเูขาดาวนา (Dawna Range) หรอืเรยีกกนัวา่ ‘ทวิเขาดอยมอนกจุ’ู ที1มคีวาม
ยาวประมาณ 45 กโิลเมตรซึ1งเชื1อมตอ่ไปยงัเมอืงกอกะเร็ก (Kawkareik) กอ่นเขา้สูเ่มอืงพะอนั 
(Hpa-An) 

 
เทีHยง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ในเมอืงพะอนั รัฐกะเหรี1ยง 

บา่ย            นําทา่นชม ถ้าํซาดาน (Sadan Cave) เป็นถ ้าํที1มคีวามงดงามทางธรรมชาต ิมตํีานาน 



 
                  เกี1ยวกบัพญาชา้งที1เคยปกครองชา้งบรวิารอยูใ่นถ ้าํแหง่นีN ตามผนังถ ้าํมหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามและ 
                  มพีระพทุธรปูประดษิฐานไวม้ากมาย เชน่ พระพทุธรปูหยก พระพทุธรปูปางไสยาสน ์และ 
                  พระพทุธรปูอุม้บาตรเป็นตน้ สว่นตามผนังของถ ้าํมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กประดษิฐานไวเ้ชน่กนั  
                   
                  จากนัNนนําถา่นชม ถ้าํกอ๊กกาตา่ว (Kaw Ka Thawng Cave) ซึ1งเป็นแหลง่ทอ่งเที1ยวยอดนยิม 
                  ของคนพะอนั ตามรมิผนังของถ ้าํมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ คลา้ยกบัพระเครื1องบา้นเราประดบับชูาอยู ่              
                  เป็นจํานวนนับพันองค ์มทีั Nงพระที1นํามาตดิไวท้ี1ผนังถ ้าํ และพระที1แกะสลกัขึNนจากผนังถ ้าํ ซึ1งมคีวาม 
                  งดงามโดดเดน่เป็นอยา่งยิ1ง และบรเิวณใกลก้นันัNนกม็สีระน ้าํผดุที1สามารถลงไปเลน่น ้าํได ้จากนัNน 
                  เดนิทางสู ่เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึ1งเป็นเจดยีม์ชี ื1อเสยีงที1สดุของพะอนั ตั Nงอยูบ่น 
                  เขาแหลมเหมอืนเขาตะปขูองไทยที1พังงา โดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางน ้าํ มสีะพานปนูเชื1อมตอ่กบัวดั 
                  และมบีนัใดทอดยาวขึNนไปถงึยอดเขา เพื1อใหพ้ทุธศาสนกิชนขึNนไปกราบไหวเ้จดยี ์ทําบญุ และขอ 
                  พรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามซึ1งสามารถมองเห็นเทอืกเขาเซกาบนิไดอ้ยา่ง 
                  ชดัเจน เราสามารถขึNนไปไดแ้คช่ั Nนสองเทา่นัNน สว่นชั Nนสามซึ1งเป็นยอดบนสดุและมเีจดยีส์ทีอง 
                  ตั Nงอยูนั่ Nนไมส่ามารถขึNนไปถงึไดเ้นื1องจากอนัตราย นําทา่นออกเดนิทางสู ่ถ้าํเกากนู (Kawgun  
                   Cave) เป็นถ ้าํหนิปนูตั Nงอยูท่ี1หมูบ่า้นเกากนู อยูท่างดา้นเหนอืของแมน่ ้าํสาละวนิ ตรงทางเขา้ถ ้าํ ม ี
                  พระพทุธรปูปนูปัNนจํานวนมากตั Nงเรยีงรายและตามผนังถ ้าํมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทบัดว้ยสแีดง 
                  อฐินับหมื1นองค ์เป็นศลิปะสมยัพกุาม ประมาณศตวรรษที1 7 ตรงปากถ ้าํจะมพีระพทุธรปูองคห์นึ1ง  
                  ชื1อวา่ ‘อาจวยเหจพ่ญา’ หรอื ‘พระพทุธรปูปลดหนีM’ เชื1อกนัวา่ใครมหีนีNสนิอะไร กใ็หข้อพรกบั 
                  ทา่น และภายในถ ้าํกม็อีงคพ์ระพทุธรปูจํานวนมากประดษิฐานอยูเ่ชน่กนั สมควรแกเ่วลา นําทา่น 
                  เดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่ 

เย็น             เดนิทางถงึเมอืง มะละแหมง่ หรอืที1คนทอ้งถิ1นเรยีกวา่ ‘เมาะลาํไย’ ซึ1งเป็นเมอืงหลวงของ           
                  รัฐมอญตั Nงอยูใ่กลก้บัอา่วเมาะตะมะและเคยเป็นเมอืงหลวงแรกในชว่งสงครามองักฤษ – พมา่ครั Nง 
                  ที1 1 (First Anglo – Burmese War) นําทา่นเชค็อนิที1โรงแรม Ngwe Moe บนถนน Strand Road 

ค่าํ              ! บรกิารอาหารมืMอค่าํ ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ที1พักโรงแรม 
                  (พักโรงแรม Ngwe Moe หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั) จากนัNนเชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีHสอง: มะละแหมง่ – ไจทม์อยอ – โบสถ ์St. Pactrick’s – เจดยีไ์จทค์าม ิ– พระนอนวนิเสง่ตอ
ยะ (ใหญท่ีHสดุในโลก) – เจดยีไ์จทต์ะลาน – พระพทุธรปูจาํลองมหามยัมนุ ี                                                                                                      

07.00 น.      มงิกาลาบา่...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08:00 น.      นําทา่นไปนมสัการ เจดยีไ์จทม์อยอ (Kyaikmaraw) ตั Nงอยูท่ี1เมอืงไจทม์อยอ ทางทศิ 
                   ตะวนัออกเฉียงใต ้ของเมอืงมะละแหมง่ อยูห่า่งจากเมอืงมะละแหมง่ 24 กโิลเมตร มชีื1ออยา่งเป็น 
                   ทางการวา่ ‘ซูตองปิ พะยาจ ีไจทม์อยอ’ ประดษิฐานพระพทุธรปูหอ้ยขาพระพักตรส์ขีาวที1โดดเดน่ 
                   และแตกตา่งจากพระพทุธรปูองค ์อื1นๆ ในเมอืงมะละแหมง่ ลกัษณะการนั1งนัNนเป็นแบบทาง 
                   ตะวนัตกสรา้งโดยพระนางฉิ1นสอพ ู(Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998 (ค.ศ.1455) พระนางเป็น 
                   กษัตรยิห์ญงิแหง่อาณาจักรมอญเพยีงพระองคเ์ดยีวที1ปกครองชาวมอญเป็นเวลา 17 ปี และ 
                   ภายในพระพทุธรปูมกีารบรรจพุระสารกิธาตขุองพระพทุธเจา้ดว้ย บรเิวณโดยรอบพระประธาน ม ี
                   พระพทุธรปูปางตา่งๆ มากมาย และเลา่กนัวา่ชาวบา้นเคยนําโซม่าลา่มองคพ์ระไวเ้พราะครั Nงหนึ1ง 
                   เคยหนหีายไป นอกจากนัNนวดัไจทม์อยอยงัเป็นที1รูจั้กกนัดสํีาหรับฝีมอืงานกระเบืNองเคลอืบที1 
                   สวยงามอกีดว้ย และในอาคารที1ตั Nงอยูไ่มไ่กลกนันักกม็ไีขพ่ญานาคที1แข็งเป็นหนิเกบ็รักษาไวใ้นตู ้ 
                   ซึ1งมกีารขดุพบตอนที1สรา้งเจดยีแ์หง่นีN จากนัNนนําทา่นชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึ1งตั Nงอยูใ่จกลาง 



 

                    
                   เมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีน ที1เจา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกบัสาว 
                   แมค่า้ชาวพมา่นามมะเมีYยะจนเกดิเป็นตํานานรักและจรัล มโนเพชร กนํ็ามาแตง่เป็นบทเพลงขบั 
                   รอ้งจนโดง่ดงัไปทั1ว หลงัจากนัNนนําคณะฯ ชมเมอืงมะละแหมง่ ผา่นอาคารเกา่แกส่ไตลโ์คโลเนยีล  
                   ตลาด และโบสถ ์เป็นตน้ 
 
 เทีHยง                    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

 บา่ย            นําทา่นเดนิทางไป วดัไจทค์าม ิซึ1งตั Nงอยูท่ี1เมอืง ตนับซูายดั หรอืที1รูจั้กกนัในยคุอาณานคิม 
                  องักฤษวา่ อมัเฮริส์ (Amherst) ซึ1งเป็นเมอืงตากอากาศและศนูยม์ชิชั1นนารขีององักฤษในยคุ 
                  อาณานคิม วดัไจทค์าม ิเยเ่ลพ่ญา (Kyaikkamiyelai pagoda) ประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเล 
                  ถอืเป็นเจดยีใ์นน ้าํแหง่ที1สองของพมา่ ซึ1งแหง่แรกนัNนอยูท่ี1เมอืงสเิรยีมและมตํีานานเกี1ยวกบั   
                  พระพทุธรปูลอยน ้าํมาจากลงักา สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟ 
                   สายมรณะ (Death Railway) ซึ1งถกูสรา้งขึNนจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศกึที1ควบคมุ 
                  โดยกองทพัญี1ปุ่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพื1อเป็นเสน้ทางลําเลยีงอาวธุยทุโธปกรณ ์รวมทั Nงกําลงั 
                  พลจากไทยไปยงัพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิNงระเบดิทําลายลงในปี 2488 เชลยศกึกวา่  
                  13,000 คน ที1ถกูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอดระยะเวลา 15 เดอืน ตอ้ง 
                  เสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรมขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนาทบึและภเูขาคาดวา่ยงัมพีล 
                  เรอืนชาวเอเชยีที1ถกูบงัคบัใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้ง 
                  เสน้ทางรถไฟสายนีN สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปเมอืง มเูดงิ (Mudon) เพื1อชมและสกัการะ  
                  องคพ์ระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ1งประดษิฐานพระนอนที1ใหญท่ี1สดุใน 
                  โลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 170 เมตร ความสงูราวตกึ 5 ชั Nนหรอืสงูประมาณ 110 ฟตุ ภายใน 
                  แบง่เป็นชั Nนๆ ถงึ 8 ชั Nน แตล่ะชั Nนมหีอ้งตา่งๆ ที1ประกอบดว้ยรปูปนูปัNนแสดงถงึพทุธประวตั ิและคํา 
                  สอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรื1องนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม จากนัNนนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง 
                  มะละแหมง่ 

เย็น             ชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิ1งศกัดิ]สทิธิ]สงูสดุแหง่รัฐมอญสรา้งขึNนในปี 
                  พ.ศ.1418 เป็นสถานที1บรรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามตํานานเลา่วา่เดมิ 
                  เจดยีน์ีNชื1อ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนื1องมาจากในครัNงที1สยามไปตพีมา่ 
                  แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทย 
                  พา่ยแพต้อ้งถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ี1กองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึ1งองคนั์Nน ตอ่มาพมา่ 
                  ไดก้ลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั และนมสัการ พระพทุธรปูจาํลองมหามนุ ี 
                   (The Replica of Maha Muni Paya) ไดรั้บอทิธพิลมาจากองคพ์ระพทุธรปูมหามยัมนุทีี1เมอืง 
                  มณัฑะเลย ์ประดษิฐานอยูท่ี1วดั ‘มหาเมีUยะมนุพียาจ’ี  

ค่าํ          ! บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร นําคณะเขา้กลบัสูท่ี1พัก " โรงแรม   Ngwe Moe หรอื
ระดบั 
                   เทยีบเทา่ จากนัNนพักผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีHสาม: มะละแหมง่ – ทวาย – เจดยีช์นิโมทพิญา – วดัพระนอน – หาดมอมะกนั – เจดยีใ์หญ ่                

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

07:30 น.     ออกเดนิทางสู ่เมอืงทวาย ผา่นเมอืงเย (รัฐมอญ) และเขา้สูเ่ขตตะนาวศร ี(Tanintharyi Division)  
                  เพลดิเพลนิไปกบัทศันยีภาพสองขา้งทางที1ยงัคงความเป็นชนบทไวอ้ยา่งมาก (ใชเ้วลาเดนิทาง 
                   ประมาณ 4-5 ช ัHวโมง) 
  



 
    
เทีHยง                  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  

 บา่ย          นําทา่นไปสกัการะ วดัพระเจดยีช์นิโมทพิญา  ซึ1งเป็นหนึ1งในวดัที1ประดษิฐานพระพทุธรปูที1ทํา 
                 จากปนูผสมกบัชิNนสว่นของไมศ้รมีหาโพธิ] ตน้ที1พระองคท์รงประทบับําเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรูก้ลา่ว 
                 กนัวา่ม ี4 องค ์มผีูนํ้ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลงักา องคห์นึ1งลอยมาที1เมอืงพะสมิ  
                 (Pathein) องค์หนึ1งมาติดที1เมืองไจท์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ1งมาติดที1วัดไจท์คามิ เมืองตันบูซายัด  
                 (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ1งลอยนํ้ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ1งได้อัญเชิญมา 
                 ประดษิฐานไวท้ี1วดัแหง่นีN และถอืวา่เป็นวดัที1เกา่แกอ่กีแหง่ในเมอืงทวาย จากนัNนนําทา่นชมวดัพระ 
                 นอนที1ใหญท่ี1สดุในทวาย ณ วดัชเวธาลยงั ดอม ู(Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่า่งจากตวั 
                 เมอืงทวายประมาณ 6 กโิลเมตร เป็นวดัที1ประดษิฐานพระนอนโลกะ ตระภ ูมคีวามยาว 74 เมตร สงู  
                 21 เมตร และกราบไหวข้อพรพระทนัใจ (นัตโบโบจ)ี ซึ1งชาวพมา่และชาวมอญเชื1อวา่อธษิฐานขอ 
                 สิ1งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

เย็น            ! บรกิารอาหารมืMอค่าํ ณ รา้นอาหาร รมิหาดมอมะกนั (เมนพูเิศษ: กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั)  
                   
ค่าํ              นําทา่นชมและสกัการะ พระเจดยีช์เวตองจา (ShweTaungSarZedi) ซึ1งมอีงคพ์ระเจดยีท์ี1 
                 ใหญท่ี1สดุในเมอืงทวายภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิปางมารวชิยั อาย ุ141  
                 ปีในชว่งปีพ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืงมณัฑะเลยเ์พื1อขอ 
                 พระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพื1อนํามาประดษิฐานที1เมอืงทวาย พระเจา้มนิดงจงึ 
                 พระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ีNให ้วดันีNกอ่สรา้งเมื1อ พ.ศ. 2304 มอีายมุากกวา่  
                 250 ปี ณ วดัแหง่นีNมพีพิธิภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณตา่งๆ มากมาย อาท ิหนิทะนาคาอายรุอ้ยปี ปืน 
                 ใหญส่มยักรงุศรอียธุยา พระพทุธรปูสําลดิศลิปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ  

                 นําทา่นเชค็อนิที1โรงแรม Golden Guest Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั จากนัNนใหท้า่น 
                 พักผอ่นตามอธัยาศยั 

  
วนัทีHส ีH:          ตลาดรอ้ยปี – ทวาย – ดา่นพนุ้าํรอ้น                                                       

07.00  น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นไปชอ้ปปิNงซืNอของฝาก ณ ตลาดรอ้ยปี หรอื ตลาดเซจ ีซึ1งเป็นตลาดใหญต่ั Nงแตย่คุสมยั 

                   อาณานคิมองักฤษ ใหท้กุทา่นอสิระในการเดนิชอ็ปปิNงพรอ้มสมัผัสวถิชีวีติของชาวทวายและ 

                   บรรยากาศของตลาดที1ยงัคงความเป็นอดตีไวอ้ยา่งมาก ภาพวถิชีวีติเหลา่นีNคงจะหมดไปในอกีไม ่

                   นานเพราะการพัฒนาที1มาพรอ้มกบัสิ1งอํานวยความสะดวกสมยัใหม ่กอ่นเดนิทางกลบัดา่นบา้นพนุ ้าํ 

                   รอ้น  

10.00 น.      เดนิทางออกจากเมอืงทวาย เพื1อกลบัสูด่า่นบา้นพนุ ้าํรอ้น จ.กาญจนบรุ ี
 
เทีHยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย เดนิทางถงึดา่นบา้นพนุ ้าํรอ้น นําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สู ป่ระเทศไทย ผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 



 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืHอความเหมาะสม
และเพืHอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่น (บาท) 

ท่านละ 17,500 บาท 

พกัเดี0ยวเพิ0มท่านละ 2,700 บาท 

คา่บรกิารนีMรวม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ V.I.P นําเที1ยวตลอดรายการ 

2. คา่ที1พักมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) กรณีพักเดี1ยว ชาํระเพิ1มทา่นละ 2,700 บาท 

3. คา่อาหารทกุมืNอที1ระบใุนรายการ  

4. คา่วซีา่พมา่ (เดนิทางผา่นดา่นชายแดนยงัตอ้งทําวซีา่) 

5. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที1ทอ่งเที1ยว 

6. คา่น ้าํดื1ม ขนม และผา้เย็น ระหวา่งการเดนิทาง 

7. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ1น (ภาษาไทย) 

8. คา่ประกนัการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท ตามเงื1อนไขกรมธรรม ์

คา่บรกิารนีMไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีในโรงแรม คา่มนิบิารใ์นโรงแรม 

2. คา่อาหารและเครื1องดื1มนอกเหนอืจากรายการที1ระบไุว ้

3. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง ืHอนไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  15 วนั กอ่นการเดนิทาง และชาํระเงนิมดัจําทา่นละ  3,000  บาท 

2. สว่นที1เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทาง 

  


