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ท่าขีเ้หลก็ - เชียงตุง - ดอยเหมย  

 

 
"เมืองเชียงตุง แห่งสาธารณรัฐสหภาพพม่า" ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีความเก่ียวพนักบัไทยมานาน อารยธรรม – 

เช้ือชาติ ท่ีใกลเ้คียงกนัอยา่งแทบจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ เมืองเชียงตงุ หรือ เกง็ตุ๋ง (Keng Tung) ตามภาษาเรียกของ
ชาวไทใหญ่ ชาวเชียงตุง ประกอบดว้ยชนหลากหลายเผา่ แต่ชนดั้งเดิมเป็น ชาวไทขึน หรือไทเขิน และชาวไท เชียงตุง
เป็นเมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของน ้าสาละวิน ในรัฐฉานของพม่า เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต และ
ปัจจุบนัก็ยงันบัวา่เป็นเมืองท่ีสะดวกสบาย สวยตามแบบฉบบัของชาวรัฐฉานท่ีจะน าท่านไปสัมผสั และจดจ าอยา่งมิรู้
ลืม 

เมืองเชียงตุงน้ีเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ตั้อยูท่ี่ตะวนัออกรัฐฉานของประเทศเมียนม่า(เมืองหลวงของรัฐฉาน 
ตะวันออก) คนพื้นท่ีเป็นชาวไตเขินและมีพี่นอ้งชนเผา่อยูร่่วมดว้ยกนัถึง33เผา่ เชียงตุงเป็นเมืองท่ีมีเจา้ฟ้าของตนเอง
ปกครองมาตลอดหลายร้อยปีถึงสงครามโลกคร้ังท่ี2 จึงมีอะไรหลายอยา่งท่ีเป็นของตนเองเช่น ภาษา หนงัสือ 
วฒันธรรม ศิลปะ อาหารการกินเป็นตน้..นอกจากน้ีเชียงตุงยงัเป็นเมืองท่ี อุดมสมบูรณ์และมีอะไรดีๆหลายอยา่งเช่น 
อากาศ ท่ีดินเป็นตน้แลว้ยงัเป็นเมืองท่ีสวยงาม เป้นลกัษณะแบบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นเมือง ก่ึงกลาง
ไทย จีน และพม่าก็เลยท าใหก้ารคา้/การขายราบร่ืน นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีเจริญในทางเศรษฐกิจรวมทั้งเจริญในทาง
ศาสนา ถา้เอ่ยถึงเมืองเชียงตุงน้ี ผูค้นจะรู้จกักนัวา่เชียงตุงคือเป็นเมืองท่ีมี3จอม7เชียง9หนองและ12ประตูเมือง 

ก าหนดการเดินทาง  ครบ 8 ท่านเดินทางทุกวัน 

  



 

 

 

 
วันแรก แม่สาย - ท่าขีเ้หลก็ – เชียงตุง       (-/L/D) 
07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ด่านชายแดนแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ท าพิธีการขา้มแดนไปยงั ท่า 

ขีเ้หล็ก ประเทศพม่า โดยรถตู ้น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ณ ด่านชายแดน ขา้ม 
สะพานมิตรภาพ (ไทย – พม่า) สู่เมืองท่าข้ีเหลก็ น าท่านผา่นชม อนุสาวรีย์บุเรงนอง,  
เจดีย์ชเวดากองจ าลอง หลงัจากนั้นน าท่านไปกราบไหวว้ัดพระธาตุสายเมือง(พระพุทธรูป 

ไผ่สาน)เป็นวดัท่ีเก่าแก่และวดัคู่บา้นคู่เมืองของเมืองท่าข้ีเหลก็ ซ่ึงเป็นท่ีผึ้งท าทานของชาวไต 
ใหญ่ ในวดัน้ีมีพระพุทธรูปไมไ้ผส่านท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงาม ก่อนเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองเชียงตุง 
ระยะทางประมาณ 167  กม. ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  4  ชัว่โมง  ผา่นเมืองโก เมืองเลน็ เมืองท่า
เด่ือ ลดัเลาะไปตามแม่น ้าเลน็เร่ือย ๆ ถนนซ่ึงเป็นบริษทัของคนไทยสร้าง ผา่นเมืองแพรก (หรือเมือง
พยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางน้ี และเป็นแหล่งพกัรถมีสินคา้
ประเภทผกั ผลไม ้และของฝากตามฤดูกาลขาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เมืองพยาค) 
 หลงัอาหารออกเดินทางต่อ มุ่งหนา้สู่ “เขมรัฐนครเชียงตุง” เมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมืองสามจอม 

เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู) เมืองเชียงตุง (Chiang Tung)  
หรือท่ีชาวไทใหญ่เรียกช่ือเมืองน้ีวา่ เก็งตุ๋ง (Kengtung) เป็นเมืองของชาวไทเขินและ ชาวไทใหญ่ ท่ีถือ
ไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งลา้นนาไทย โดยเมืองเชียง 
ตุงนั้นตั้งอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้าสาละวินและเป็นจงัหวดัหน่ึงในรัฐฉาน (Shan) ของประเทศพม่า  

 

14.30 น. เดินทางถึง เมืองเชียงตุง จากนั้นน าท่านเยีย่มชม วัดมหาเม๊ียะมุนิ (Maha Myat Muni 
Pagoda) หรือ วัดพระเจ้าหลวงแห่งรัฐฉาน (Wat Pha Jao Lung in Shan) วดัเดียวในโลกท่ีตั้งอยู่
กลางส่ีแยกใจกลางเมืองเชียงตุง ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจา้กอ้นแกว้อินแถลงแห่งเมือง
เชียงตุง พระมหาเมีย๊ะมุณี (วัดหลวง) จ าลองมาจากองคจ์ริงท่ี เมืองมณัฑะเลย ์น าชม วัดพระแก้ว เป็น
วดัเอกเน่ืองจากเป็นวดัเจา้ฟ้า มีวิหารท่ีงดงามมากหลงัคาซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2465 เสร็จ
เม่ือปี พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจา้กอ้นแกว้อินแถลง ถดัจากวดัพระแกว้ไปประมาณ 20 เมตรจะเป็นท่ีตั้ง
ของวัดราชฐานหัวข่วง วดัท่ีมีโรงเรียนเปิดสอนนกัธรรมตรี,โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จ
วดัปากน ้าในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยติัธรรมเม่ือปี พ.ศ. 2544  วัดหัวข่วง เป็นวัด
ราชฐานหลวง ตามประวติั วดัหวัข่วง เป็ดวดัท่ีส าคญัของเชียงตุง ตั้งอยูบ่ริเวณวงเวียนกลางเมืองเชียงตุง 
ในอดีตเจา้ฟ้าของเชียงตุงทุกท่านจะบวชเป็นส่าง (สามเณร) หรือตุ๊ (พระภิกษุ) นอกจากน้ียงัมีเจา้นาย
ในราชวงศม์งัรายในเชียงตุงอีกหลายท่าน จากนั้นเดินทางต่อไปยงั วัดพระธาตุจอมค า เดิมมีช่ือวา่ วัด
พระธาตุจอมสร้าง  สร้างโดยจนัทรสิกขะและฤาษี 4  ตน มี 
 
 
 



 

 

 

อายปุระมาณ 1,200 กวา่ปี ตามประวติักล่าววา่ เป็นพระธาตุท่ีท าจากทองค าแทสู้ง 226 ฟุตกวา้ง  84 ฟุต 
ประดบัดว้ยเพชรพลอยมากประมาณ 882  เมด็ ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตย กรรมและศิลปกรรมท่ี
งดงาม ผสมผสานระหวา่งศิลปะลา้นนา ไทยใหญ่ และพม่า 

 น าชม วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน (ส าเนียงไทขึน) ถือไดว้า่เป็นวดัหลวงของเชียงตุง ท่ีมีความเป็นมา
เก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทบัยนื 1 องค ์ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือวดัแห่งน้ี รวมถึงภายในวิหารยงั
มีการตกแต่งอยา่งสวยงาม ตามแบบฉบบัเชียงตุง ส าหรับวดัเชียงยนืยงัเป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราช
อาญาธรรม หรือสังฆราชเชียงตุง จากนั้น น าชมบรรยากาศพระอาทิตยอ์สัดงท่ีริม หนองตุง ซ่ึงเป็น
หนองน ้ากลางเมืองขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชาวเชียงตุง
มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร   

 

 
น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั... โรงแรม  Amazing Kyaing Tong Hotel  / Homhein Hotel หรือเทียบเท่า 
อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่องราตรีเมืองเชียงตุง บริเวณรอบๆ หนอง 
ตุง ชมสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเชียงตุงท่ามกลางบรรยากาศ ร้านคา้ขายน ้าชา กาแฟ ท่ีชาวบา้น
และหนุ่มสาว นิยมมานัง่ด่ืมน ้าชา (ณ ปัจจุบนั หาดูยากมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.amazingkyaingtongresort.com.......อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 

 

วันที่สอง วัดจอมดอย-ดอยเหมย-บ้านพกันายพลชาวองักฤษ-หนองเหมย-สะพานสายรุ้ง-วัดพระธาตุส่ีแผ่นดิน
         (B/L/D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. จากนั้นออกเดินทางวดัพระธาตุจอมดอย (เจดียเ์ก่าแก่มีอายมุากกวา่2000ปี)ซ่ึงเป็นเจดีย ์

ท่ีตั้งบูชาไวบ้นดอยท่ีพระพุทธเจา้เคยประทบัฉนัเพล ดา้นในเจดียบ์ูชาพระเกศาธาตุไว ้ท่านจะสามารถ 
มองเห็นวิวทิวทศัน์ เมืองเชียงตุงไดท้ั้งเมือง ไดจ้ากท่ีวดัน้ี  

 
      หลงัจากนั้นน าท่านไปเยีม่ชมเด็กๆในหมู่บา้นอาขื่อ ซ่ึงเป็นชาวเขาเผา่หน่ึงของพม่า ท่ีแต่งกายชุดด าและมีฟันสีด า                         
เป็นเอกลกัษณ์ มีอยูป่ระมาณ 20-25 หลงัคาเรือน ซ่ึงมีชีวิตอยูก่บัธรรมชาติ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโทรศพัท ์เด็กๆก็ไม่ไดเ้รียน
หนงัสือ หากท่านประสงคจ์ะน าขนม ไปแจกใหเ้ด็กเหล่าน้ีคงจะดีใจไม่นอ้ย เม่ือมีนกัท่อง เท่ียวมาเยือน 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ดอยเหมย เมืองเชียงตุง (กรณี เดินทางเป็นรถบัส ต้องเปลี่ยนเป็นรถตู้ 
หรือ รถกะบะ ท้องถ่ิน  สามารถ นั่งได้คันละ 8-10 ท่าน ) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีข้ึนช่ือ
ท่ีสุดของเมืองเชียงตุง “ดอยเหมย มีความสูงกวา่ 1,600 เมตร จาก ระดบัน ้าทะเลปานกลาง อากาศ 
หนาวเยน็อยูต่ลอดทั้งปี สมกบัค าวา่ “ เหมย ” ท่ีหมายถึง น ้าค้างที่จับตัวเป็นน ้าแข็ง ” ดอยสูงแห่งน้ีใน
อดีตเคยเป็นท่ีพกัตากอากาศของขา้หลวงใหญ่องักฤษ และกองทพัองักฤษใชเ้ป็นฐานปฏิบติัการ ท่ีมา
ปกครองเมียนมาร์ยงัคงใหเ้ห็นร่องรอยคือ ส่ิงปลูกสร้างสไตลต์ะวนัตกวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่ีมีทั้ง 
สะพานสีรุ้ง นาขั้นบนัได น ้าตก หมู่บา้นชาติพนัธุ์ สวนผลไม ้ไร่ชา วดั โบสถค์ริสต ์โรงเรียนคอน
เวนท ์เรียกไดว้า่เป็นเมืองยอ่มๆ เลยทีเดียว ระยะทางจากเมืองเชียงตุงถึงดอยเหมยประมาณ 34 กม. 
เยีย่ม ชมบ้านพกันายพล ชาวองักฤษ ท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี บนดอยเหมยยงัมีบา้นพกัหลงัเก่าทรงยโุรป 
ท่ีตั้งเด่นบนยอดดอยเหมยก่อสร้างดว้ยอิฐแดงทั้งหลงั มีปล่องไฟเตาผิงโผล่พน้หลงัคามุงสังกะสีข้ึนมา
ดูแปลกตา จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางต่อไปยงั หนองเหมย หนองน ้าขนาดใหญ่บนดอยเหมย ท่ีมี
น ้าหล่อเล้ียงผูค้นท่ีพกัอาศยัอยูบ่นดอยเหมยตลอดปี เดินขา้ม สะพานสายรุ้ง ท่ีสร้างขา้มหนองเหมย 
เพื่อชมความงามของหนองเหมย และ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บนดอยเหมย 
เยีย่มชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั และนอกจากน้ี ยงัมี “วัดจัตุรัสสุมังคลา” หรือ ท่ีเขาเรียกกนั วัดพระ
ธาตุส่ีแผ่นดิน เป็นท่ีประดิษฐานของพระธาตุสุมงัคลาเจดีย ์ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปแบบงานศิลปกรรม 4 
ชาติ ไดแ้ก่ พม่า ไทย จีน ลาว สักการะพระธาตุเจดีย ์พร้อมท าบุญเทพประจ าวนัเกิดตามอธัยาศยั ก่อน



 

 

 

อ าลา ดอยเหมย ใหค้ณะเยีย่มชมหมู่บา้นเน่ิน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นไทเขิน ดัง่เดิมเก่าแก่ ของชาวเชียงตุง ดู
สภาพบา้นเรือนชาวบา้น จากนั้น แวะเยีย่มชม หมู่บ้านดิน (ปยุฮุง) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ ของชาวไทยเห
นอ นิยมสร้างบา้นดว้ยดินแบบดั้งเดิม และปัจจุบนัก็ยงัคงลกัษณะบา้นแบบนั้นไวอ้ยู ่ สมควรแก่เวลา 
คณะเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเชียงตุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  คณะเดินทางถึงตวัเมืองเชียงตุง น าคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั ท าธุระส่วนตวัหรือพกัผอ่นตาม 

อธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ  ร้านอาหารทอ้งถ่ิน เมืองเชียงตุง  

หลงัอาหาร อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่องราตรี ดูวิถีชีวิตชาวเมืองเชียงตุงยามค ่า 
คืน 

วันทีส่าม เชียงตุง - ตลาดเช้าเชียงตงุ - พระยืนช้ีนิว้- ตลาดท่าล้อ- แม่สาย           (B/L/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. หลงัอาหาร น าท่านเดินชมวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง  ในบรรยากาศของชาวไทย

ใหญ่ผสมผสานกบั ชาวไทยเขิน ชนเผา่ต่างๆ มากมายท่ีผูค้นจากหลายเผา่พนัธุ์ ท่ีแต่งกายตามลกัษณะ
ประจ าเผา่ของตน เขา้มาซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้แปลกๆ ท่ีหาดูไดย้าก ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง หรือ
โรตีพม่า ขนมจีนไทยใหญ่ ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินหมูทุบแบบโบราณ ฯลฯ  
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ ดอยจอมสัก น าท่าน นมัสการพระยืนช้ีนิว้ เป็นพระ
ยนืท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า ตามความเช่ือท่ีพระช้ีน้ิวไปทางทิศใดจะท าใหบ้า้นเมืองนั้น มี 
แต่ความรุ่งเรือง  น าท่านเขา้ชมการรักษาแบบโบราณ (แพทยพ์ื้นบา้นของเมืองเชียงตุง) ซ่ึงยงัไม่มีการ
พฒันาเท่าเมืองไทย ทั้งเร่ืองความเป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มท่ียงัมีทรัพยากร สมุนไพรอุดมสมบูรณ์อยู ่
น าท่านสักการะ สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากพญามงัราย และปกครอง เมืองเชียงตุง แห่ง
น้ีก่อนท่ีเชียงตุงจะตกเป็นส่วนหน่ึงของพม่า ดา้นในของสุสานเจา้ฟ้า หรือท่ีเรียกวา่ กู่เจา้ฟ้า ประกอบ
ไปดว้ยกู่ท่ีบรรจุอฐิัของเจา้ฟ้าตั้งแต่องคท่ี์ 41-48 โดยกู่ท่ีใหญ่ท่ีสุดสร้างข้ึนโดยชาวอินเดียบรรจุอฐิั
ของ เจ้าฟ้าก้อนแก้ว อนิแถลง เจา้ฟ้าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของนครเชียงตุง ผูป้กป้องไม่ใหเ้ชียงตุงตกเป็น
อาณานิคมของจกัรวติัองักฤษ แต่เม่ือพระองคส้ิ์นพระชน นครเชียงตงุ ก็หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตกเป็น
อาณานิคม จนกระทัง่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลไทยภายใต ้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ไดส่้ง
ทหารเขา้ยดึ นครเชียงตุง ก่อนอ าลาเมืองเชียงตุง น าท่านเยีย่มชม อาคารกงสุลไทยสมัยจอมพลผิน ชุณ
หะวัน , ชมประตูป่าแดง(ประตูเมืองเก่า) ท่ียงัหลงเหลือเพียง 1 ประตูเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(ท้องถิ่น) เมืองพยาค/เมืองท่าเด่ือ 



 

 

 

 หลงัจากรับประทานอาหาร ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ท่าข้ีเหลก็ 
15.00 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดท่าขีเ้หล็ก เดินชมตลาดท่าลอ้ อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี และของท่ี

ระลึกพื้นเมืองของพม่าติดไมติ้ดมือกลบับา้น อาทิเช่น ไมแ้กะสลกั สินคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษี เส้ือผา้ 
กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ หลากหลายยีห่้อ ขนมนานาชนิด เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และแผน่ซีดีเพลง ภาพยนต์
จากต่างประเทศ ฯลฯ เชิญท่านเลือกช้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

17.00 น. ผ่านพิธีการขา้มด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเขา้เมือง ท่าข้ีเหล็ก – แม่สาย จากนั้นเดินทางกลบัสู่
ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ.........พร้อมความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ : ****  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศระหว่างเดนิทาง โดยถือ

ประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ 
 
อตัราค่าบริการ  ราคานี ้ไม่มีราคาเด็ก   

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ 

08-15 ท่าน  
ใชร้ถตู ้ 

16-25 ท่าน 
(ตู/้บสัเลก็) 

26-35 ท่าน 
(บสั ) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

Amazing  Hotel :  / Homhein Hotel  7,900.- 
 

7,500.- 
 

6,900.- 1,500 

อตัรานีร้วม 
• ค่ารถตู ้หรือรถบสัปรับอากาศ(รถพม่า)   
• ค่าท่ีพกัโรงแรมในเชียงตุงจ านวน 2 คืน (โรงแรม ตามมาตรฐาน) 
• ค่าอาหาร  ตามท่ีระบุในรายการ  
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ 
• ค่าบตัรผา่นแดนแม่สายท่าข้ีเหลก็   
• ค่าไกดท์อ้งถ่ิน น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 

(Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั 
อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณี ขอบิลก ากบัภาษี)  
• ไม่รวมค่าวีซ่าเขา้พมา่ ส าหรับชาวต่างชาติ และค่าเอกสารฝ่ังไทย อีก 500 บาท 
• ทิปไกด์ และคนขับรถ (เพิม่จากค่าทัวร์ 500 บาทต่อท่าน) 

 
เอกสารที่ใช้ (ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  3-5 วัน ) 

• ส าเนาบตัรประชาชน  ส่งทางไลน์  // น าบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยในวันเดินทาง 
• รูปถ่าย(สี) หนา้ตรง ขนาด 1-2 น้ิว จ านวน  3  ใบ ฉากหลงั สีฟ้าหรือสีขาว  ถ่ายเองส่งทาง 

ไลน์ใหก้บัทางบริษทัฯ ไม่ตอ้งส่งรูปจริง ทางบริษทัฯจะปรินทเ์อง 
 

 
  

 
  



 

 

 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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