
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์ -พระธาตุอินทร ์

แขวน (รวมรถข้ึนพระธาตุ) (-/กลางวนั/เย็น) 

04.30น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air 

Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ FD 251 

หมายเหตุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการลอ็กท่ีนั่งและ Hot Seatบริการส าหรบัลกูคา้ท่ีมีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้า

และนั่งติดกนัหรือเลอืกท่ีนั่งได ้เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋ก รุ ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนั่ง

ได ้ท่ีนั่งอาจจะไม่ไดน้ั่งติดกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กท่ีนั่งไปกลบัค่าใชจ้่ายในการลอ็กท่ีนั่งไปกลบั 200 บาท/ท่าน /เท่ียว 

 * ตอ้งการลอ็คท่ีนั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท่ี 1    ค่าบริการลอ็กท่ีนั่ง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 2-5  ค่าบริการลอ็กท่ีนั่ง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 6-8  ค่าบริการลอ็กท่ีนั่ง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกครัง้ก่อนท าการจองค่ะ** 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ ง้  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเ ป็นท่ีเ รียบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิ่ นท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน

อดีตเป็นเมอืงหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ ห่างจากเมืองย่างกุ ง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

  จากนัน้น าท่านตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1 ,000 รูป ท่ีวดัไจ ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่ คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  

บูชาสถานสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่า

เชื่อกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธิ์มาก ซึง่เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย ์องค์น้ีเ ป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่าง

ศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย ์สูง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธิ์ อยู่ตรง

บริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนักท่ีมหาศาล 

ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ ์โดย

แท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ

เพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธิ์  และสามารถน า ธูปไป

ค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสริิมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่ ง ข้ึนไป  จากนั้น

น า ท่านชม พระราชว ังบุ เ รงนอง  และ บัลลงั ก ์ผึ้ ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ง เ พิ่ง เ ร่ิมขุดค ้นแล ะ

บูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเ ป็นท่ี

ประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณ

กลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสียกรุงศรีอยุ ธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั 



พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชว ังและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมา

ใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  

บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บก ับสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตง

สถานท่ีส  าคญั ทางประวติัศาสตร ์ซึง่ในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก  าลงัรวบรวมคนไทยกล ับอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพมา่ไล่ตามซึง่น าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง

หนา้ของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝัง่แมน่ า้สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องก ันมิใหข้า้ศึก

ขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัท่ีริมฝัง่แมน่ า้สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุ

รกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ี

ใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ า้สะโตง"นับเ ป็นพระแสง อษัฎาวุธอนั

เป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี วนัน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ซึง่เป็นจุดส  าหรบัท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกลอ้(เป็นรถประจ า เสน้ทาง

ชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง  

พิเศษสุด น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสูส่ถานีพระธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ใหท่้านได้สมัผ ัส ก ับบรรยากาศ

อนัสวยงามอกีแบบของการข้ึนชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวสิยัจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถข้ึนได้ ทาง  บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นข้ึน

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

 
พกัท่ี Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่ครัง้เดียวค่ะ 

เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัยน าท่านชม เจดีย ์ไจ ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyoPagoda 

 (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย ์องค์เล็กๆ สูงเพียง 

 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะ

 พระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธิ์ ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเ ร่ือยไปตามคติ

 การบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้ือเ ป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ

 แกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3ครั้งผูน้ ั้นจะมีแต่ความสุข

 ความเจริญพรอ้มทัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่ อปิดทององค์

 พระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตรี  สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้า

 ไปปิดแทนได ้**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

  จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะ

 เปิดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เ น่ืองจากบริเวณพื้ นท่ีนั้น

 มคีวามเย็นมาก หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่ อรองรับนักท่องเท่ียวท่ี



 ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน   โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุ ้งและมีโรงแรมจ าก ัด แต่ได้เร่ือง

 ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย 

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

                    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคับนะคะ 

ส  าหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3 ,000 -10,000 จ๊าตดอกไม ้

ธูปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั  

06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ  าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหง

สาวดี  จากนัน้น าชมเจดียไ์จปุ่๊น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 

4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) ก ับ

พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่าก ันว่าสรา้งขึ้ นโดยสตรีสี่พี่น อ้ง ท่ีมี

พุทธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลือก ัน

ว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ัน้เกิดรอยรา้วขึ้นทนัที  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

บา่ย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)

กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมพีุทธ ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ

และเป็นพระ นอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 

16 เมตรถึงแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจีท่ีย่างกุ ง้  แต่ก็งาม

กว่าโดยพระบาทจะวาง ฌหลื่อมพระบาท เป็นล ักษณะท่ีไม่เหมือนก ับ

พระนอนของไทยน าท่านเดินทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ จากนั้น ส ักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi 

Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมคีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่ เ ป็นพระท่ีมีความพระ

ท่ีมคีวามสวยท่ีสุดมขีนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย ์ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พมา่อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเ ดิมของเมืองย่างกุ ง้  มหาเจดีย ์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในพมา่สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออก

รบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย ์ชเวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองค์

เจดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิด

วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองค์เจดีย ์ห่อหุม้

ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้

และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองค์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ

จ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่งท าเ ป็นศาลา

โถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธ

เจดียล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาทัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพล ัดตกแม่น า้



ย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไว ท่ี้เ ดิมไดจึ้งถือเ ป็นส ัญล ักษณ์แห่ง

ความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธิ์ ใหตี้ระฆงั 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสง

ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างก ันออกไปเช่นสีเหลือง , สีน า้เงิน, สี

สม้, สีแดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกุสนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย  

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพุทธจีวะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 

  อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวริมทะเลสาบกนัดอจี CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 

 
 

 
 

 

 
 

19.00น.  บริการอาหารค ่าณ หอ้งอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกบัเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติซีฟู๊ ดอาหารทะเลสดเติมไม่

อ ัน้  

 เชิญท่านอิ่มอร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติไม่จ ากดัเวลาและพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัที่สาม ย่างกุง้-สิเรียม -เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ -ตลาดสก ๊อต -กรุงเทพฯ                                                                       

 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสเิรียมซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเ ดินทางถึงสิเ รียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิ

โคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก  าแพ ง สไตล ์ ลูซิ

ตา เนียนบาโรกตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแมน่ า้อริะวดี น าท่านนัง่เรือ  ชม พระเจดีย ์เยเลพญาพระปาง

มารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน า้จะขึ้ นส ักเ ท่าไหร่ก็ไม่มี

วนัน า้ท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอปุคุปท่ีเป็นท่ีนับถือ

ของชาวพม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัท่ีวา่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผล่เหนือผิว

น ้า จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธิ์ของชาวพมา่และชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปั้นเทพท ันใจ 

(นตัโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไม ้อื่ นๆ

มาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให ้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาท

หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไป

ใส่มือของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษา

ไวจ้ากนัน้กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยีแค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความ

ปรารถนาที่ขอไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อส ักการะ 

เทพกระซิบซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเ ป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัว ์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต

ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่ นได ้ยิน ชาวพม่านิยม

ขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบบูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม จ้ากนั้น น าท่านเ ท่ียว

ชม ตลาดโบโจก๊ อองซานหรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อตใน

สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเ รียงต่อก ันหลายหล ัง สินคา้ท่ีจ  าหน่า ยในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้

ทอ เสื้อผา้ส  าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิ้นคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี  FD 258 

21.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 

 
**หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม** 

 
 

** รายการข้ึนพระธาตุอนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ในการสลบัวนัข้ึนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท่้านทราบ 

ลว่งหน้า เน่ืองจากปจัจุบนัมีนักท่องเท่ียวเดินทางข้ึนเป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าใหห้อ้ งพกั 

ไม่เพียงพอต่อการรองรบันักท่องเท่ียว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัข้ึนเป็นวนัท่ีสองแทน ค่ะ **  
 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม อนิแขวน บินไทยแอรเ์อเชีย 
CHATRIUM HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 



7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

22 ต.ค.61 24 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,500 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,500 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 



28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,500 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 17,900 17,500 16,900 3,500 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ต ัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้ที่ เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผู ้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สงิหาคม 2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่า

เพิ่มอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้าก่อนการเดินทางพรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน  หลงัจากการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร   ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบญัชี        นายโสฬส     ศิริวลัลภ 

เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรพัย)์ 

 แฟกซส์ลปิโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ ์02-3619689 พร้อมสง่หน้าหนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซีต่อ้งช  าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนว ันเดินทางอย่างนอ้ย 20  ว ัน มิฉะนั้นถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 25 วนั)กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซีไ่ม่ช  าระเงิน หรือ



ช าระเงินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไมว่่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเ ท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัรน์ ัน้ๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของท างบริษทั ดัง น้ี ว ันจันทร์ ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. และวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่ อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน

ก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวก ัน บริษัทต้องน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์ เลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ ้าหน้า ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆใน

กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักลา่ว  

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผู ้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่ อนไขน้ีในกรณี

ท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร)์  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 



 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท ฯจะถือว่า ท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าก ับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 
 


