
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

เดอืน วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่/ทำ่น พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 

ต.ค. 
4-7 14,998.00  4,000.00  

25-28 14,998.00  4,000.00  

พ.ย. 
1-4 14,998.00  4,000.00  

29 พ.ย.-2 ธ.ค. 14,998.00  4,000.00  

ธ.ค. 
13-16 14,998.00  4,000.00  

20-23 15,998.00  4,000.00  

ม.ค. 
17-20 14,998.00  4,000.00  

24-27 14,998.00  4,000.00  

ก.พ. 
14-17 14,998.00  4,000.00  

21-24 14,998.00  4,000.00  

ม.ีค. 
13-16 14,998.00  4,000.00  

20-23 14,998.00  4,000.00  

 

เร ิม่ตน้ 14,998.- 



 

 

 

 

วนัแรก       เชยีงใหม-่มณัฑะเลย ์                                                                       (-/-/D) 

 

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบิน 

Bangkok Airways พบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

16.15 น. เหนิฟ้าสู ่มณัฑะเลย ์ประเทศพมำ่ โดย สำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วยส ์PG725  

(อำหำรวำ่งพรอ้มเสริฟ์บนเคร ือ่ง) 

17.15 น. ถงึสนามบนิ มณัฑะเลย ์(เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลงัจากผ่านพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

MANDALAY HILL ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสงู 240 เมตรซึง่เป็นจุดชม

ววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้

เมอืง เชญิท่านบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึจากนัน้น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ครัง้

หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 

พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสสบ์ุ๊กไดบ้ันทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูกุง้แมน่ ำ้เผำ 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พักในมัณฑะเลย ์ Ayarwadee River view /Victoria Palace Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่2       มณัฑะเลย ์ - พุกำม                                                                                      (B/L/D) 

 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้อง

เมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีเพียง76ปีแห่งหนึง่ของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี

พ.ศ.2400 แลว้น าท่านไปท าบุญที ่วดัมหำกนัดำยงซึง่เป็นโรงเรียนสอนพระปรยิัตธิรรมที่ใหญ่ที่สุดใน

พม่ามสีามเณรและพระจ าพรรษาอยู่มากถงึพนักวา่รูป น าท่านชม สะพำนไมอ้เูบ็ง (UBEN) สะพานไมท้ี่

ยาวทีส่ดุในโลก  

 

 

 

 

 



 

 

 

  เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  ท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกำม โดยรถโคช้ปรบัอำกำศ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 -5 ช ัว่โมง)  

 

17.00 น. เดนิทางถงึเมอืงพุกาม น าท่านชม วดัมนุหำ (MANUHA TEMPLE) ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้มนุหา 

กษัตรยิข์องชาวมอญ เมือ่พระองคต์กเป็นเชลยของพระเจา้อโนรธา เมือ่ครัง้ทีเ่ขา้ตเีมอืงสธุรรมวด ีหรอื

เมอืงสะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพุ่กาม พระเจา้มนุหาและพระอคัรมเหสถีูกคมุขงัไวท้ี ่มยนิกาบา ทาง

ใตข้องพุกามและ ณ ทีนั่น้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมพีระราชานุญาตใิหพ้ระเจา้มนุหา สรา้ง

วดัมนุหาขึน้เพือ่ทรงใชเ้ป็นทีบ่ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอดัคบัแคน้ใจใน

พระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหวา่งทีท่รงถูกคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพุทธรูปปางมารวชิยั ขนาด

ใหญ่โตมากจนคบัวหิาร ขนาบขา้งดว้ยพุทธสาวก และถูกเรยีกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถงึทุกวนัน้ีชม 

วดักบุยำงก ี(GUBYAUKKYI TEMPEL) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะสิง่ทีโ่ดดเดน่คอื

ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกามทีย่ังคงเหลอือยู่ จากนัน้น าท่านน่ังรถมา้ไปชมพระอาทติยย์าม

อสัดงที ่เจดยีช์เวซำนดอว ์(SHWESANDAW PAGODA) ทีต่ัง้อยู่กลางทะเลเจดยี ์เจดยีแ์ห่งน้ีเป็น

ทีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติย์

ขึน้ยามเชา้ตรู่ ซ ึง่จะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหูลกูตา เจดยีแ์ห่งน้ีจะแบ่งเป็น 4 ชัน้ สามารถ

เลอืกถ่ายรูปไดต้ัง้แตช่ัน้แรก จนถงึชัน้บนสดุของตวัเจดยี ์ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดยีไ์ดอ้ย่าง

ชดัเจนในมุม 360 องศา(ปัจจุบันเจดยีน้ี์หา้มขึน้ไปชมววิแลว้เน่ืองจากเกรงจะเกดิอนัตราย รัฐบาลจงึได ้

จัดเนนิภูเขาสงูระดบัหนึง่ทีจ่ะสามารถเห็นววิทะเลเจดยีพ์ระอาทติยข์ึน้พระอาทติยต์กทีส่วยงามไม่แพก้นั) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Nandar Restaurant พรอ้มชมกำรแสดงพืน้เมอืง 

 หลงัจากนัน้น าท่านพักทีโ่รงแรม Su Tien San หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.30 น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้ น าท่านไปชมการปลอ่ยบอลลนูขึน้ฟ้าจ านวนเกอืบรอ้ยลกูลอยเต็มทอ้งฟ้า (หำกมี

ควำมประสงคจ์ะขึน้บอลลูนตอ้งจองลว่งหนำ้เทำ่น ัน้ มคีำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 320-350 usd เปิด

ใหบ้รกิำรเฉพำะชว่งไฮซซี ัน่เดอืน ต.ค. - ตน้เดอืน เม.ย. เทำ่น ัน้) 

 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วนัที ่3     พุกำม-มณัฑะเลย ์                                                                                       (B/L/D) 



 

08.00 น. น าท่านไปชมตลาดเชา้เมอืงพุกาม ชมวถิชีวีติของชาวพกุาม จากนัน้น าท่านชม เจดยีช์เวสกิอง 

(SHWEZIGONPAGODA ) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธข์องชาวพม่า ซึง่เป็นสถูปของพม่า

โดยแทม้ลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่วา่ภายในพระทันตธาตขุองพระพุทธเจา้  สรา้งขึน้หลงัพระ

เจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์ มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของ

พระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม ตอ่จากนัน้น าท่านชม วดัอนนัดำ(ANANDA TEMPLE)ซึง่

วหิารแห่งน้ีนับไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกามมรีปูร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัสมมีุขยืน่ออกไปทัง้4

ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่น้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกามและสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิาร

แห่งน้ีก็คอืชา่งไดท้ าการสอ่งแสงสวา่งเขา้ไปในวหิารเฉพาะใหต้รงองคพ์ระประธานท าใหม้องดโูดดเดน่

สวยงามมากชม วหิำรธรรมยนัจ(ีDHAMMAYANGYT) ทีต่ัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่

โหดรา้ยตอ้งตามไปฟัง.สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชือ่วา่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม 

สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพ

หนา้  น าท่านชม  วหิำรตโิลมนิโล”  (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้ตโิลมนิโล 

เมือ่ปี พ.ศ.1761 ณ จุดทีใ่ชฉั้ตรเสีย่งทาย เพือ่เป็นอนุสรณส์ถาน โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมใหส้รา้งตาม

มหาโพธเิจดยีท์ีพุ่ทธคยา ประเทศอนิเดยี “วหิารตโิลมนิโล” เป็นวดัทีส่รา้งแบบกอ่อฐิถอืปูน บนฐานกวา้ง

ดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันไดเดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้มรีปูแบบ

เหมอืนกบัวหิารสลุามณี (Sulamani Temple)วหิารแห่งน้ีไดช้ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งใน

แบบสถาปัตยกรรมพุกาม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีไ่ดร้ับการยกย่องวา่สวยงามทัง้ภายนอกและภายใน 

โดยเฉพาะเจดยีเ์ล็กๆทีอ่ยูร่อบวดั และลายปูนป้ันบรเิวณฐาน รวมถงึก าแพงดา้นนอก ทางเดนิรอบวดั

กวา้งขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย หลังอาหารกลางวนัน าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอำกำศ (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 4-5 ช ัว่โมง) 

19.00 น. เดนิทางถงึมัณฑะเลย ์ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Thai Thani Restaurant 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่ักในมัณฑะเลย ์ Ayarwadee River view /Victoria Palace Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่4       มณัฑะเลย–์ เชยีงใหม ่                                                                                            (B/L/-) 

 

เชำ้ตรู ่ น าท่านไปนมัสการพระมหำมยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ1ใน5แห่งของพม่าถอืเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองค ำเนือ้

นิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7นิว้หุม้ดว้ย

ทองค าเปลวหนา 2 นิว้ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยัหนา้ตกักวา้ง9ฟตุในปีพ.ศ.2327พระเจา้ปดงุ

ไดส้รา้งวดัมหามุนี หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมุนี และในปี 

พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอกอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค าจงึท าให ้

ทองค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถงึ700บาทตอ่มาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าไดเ้รีย่ไร

เงนิเพือ่บูรณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดั



 

ทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์งัมี

โบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ร่วมพธิกีารอนัส าคญัลา้งพระพักตร์

ถอืเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลงัจากนัน้ เชญิทุกท่านร่วมท าบุญบูรณ วดักสุนิำรำ ซึง่มี

อายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิพิพาน สวยงามมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั    

      จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม พระรำชวงัมณัฑะเลย ์รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพม่าเสยี

เมอืง  พระราชวงัมัณฑะเลย ์ถูกกอ่สรา้งขึน้มาโดยพระเจา้มนิดง ระหวา่งปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 

1859 หลงัการยา้ยเมอืงหลวงจากอมระปุระมายงัมัณฑะเลย ์เพือ่หนีทหารของจักรวรรดิ

องักฤษ ระหวา่งสงครามพม่า-องักฤษ ตามความเชือ่ เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ "พระราชวงัทองค า” 

    เป็นพระราชวงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั ไดช้ือ่วา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในทวปีเอเชยี มคีนู ้า  

รอบพระราชวงัและประตทูีย่ ิง่ใหญ่ และเป็นพระราชวงัทีส่ดุทา้ยของพระเจา้ธบีอ กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย

แห่งราชวงศค์องบองและในประวตัศิาสตรพ์ม่า เมือ่องักฤษเขา้ยดึครองพม่าในสงครามโลกครัง้ที่

สอง ทางองักฤษคดิวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหลง่ซอ่งสมุของทหารญีปุ่่ น จงึไดท้ าลายพระราชวงัเสยีดว้ย

การทิง้ระเบดิจากเครือ่งบนิในวนัที ่20 มนีาคม ค.ศ. 1945 พระราชวงัตกอยู่ในความเสยีหายมาโดย

ตลอด จนปัจจุบันไดร้ับการบรูณะโดยรฐับาลพม่า โดยการลอกแบบโครงสรา้งเดมิ และเป็นแหลง่

ท่องเทีย่วส าคญัแห่งหนึง่ของมัณฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม วหิำรชเวนนัดอร ์(Golden Palace Monastry) วหิารน้ีสรา้งดว้ยไมส้กัทองหลงังดงาม

ตามแบบฉบับศลิปะพม่า งดงามตระการตาดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละ

หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกบัพุทธประวตัแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงใน

ปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นพระต าหนักยาม

แปรพระราชฐานแตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักน้ี

ถวายเป็นวดัถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่าง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1857
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1859
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1859
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่  

17.55 น. บนิลดัฟ้ากลบัสูเ่ชยีงใหม่   โดยสายการบนิ Bangkok Airways เทีย่วบนิที ่PG72 

(อำหำรวำ่งพรอ้มเสริฟ์บนเคร ือ่ง) 

19.50 น. ถงึสนามบนิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัรำนี ้รวม     
- คา่ตัว๋เครือ่งบนิบางกอกแอรเ์วยส ์เชยีงใหม่ – มัณฑะเลย ์– เชยีงใหม่ 

- คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ  

- คา่อาหารและทีพ่ักตามรายการ 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่(กรณีมผีูเ้ดนิทำงครบ 15 ทำ่น ทำงบรษิทัฯจะมหีวัหนำ้ทวัรใ์ห ้1 ทำ่น 

แตถ่ำ้ไมถ่งึ ลูกคำ้เดนิทำงเอง มไีกดไ์ทยรอรบัทีส่นำมบนิพมำ่ และถำ้มผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 8 ทำ่น มี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 3000 บำท ) 

- คา่รถมา้เมอืงพุกามและองัวะ 

- คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง (Personal  Accident) วงเงนิท่านละ  1,000,000  บาท,  

- คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัรำนี ้ไมร่วม    
-    คา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไม่ใชว้ซีา่) 

-    คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือรายการทีร่ะบุ  

-    คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 1,500 บำท เก็บพรอ้มคำ่ทวัร ์(ไมร่วมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แต่

ควำมพงึพอใจ) 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง : พำสปอรต์ ทีม่อีำยุเหลอืใชง้ำนไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ 

 ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 10 วนัท าการกอ่นออกเดนิทาง 

 

กำรแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 5,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารท่านละ 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เน่ืองจากการยกเลกิของ

เทีย่วบนิ การล่าชา้ของเทีย่วบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ ที่อาจเกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ 

จะยดึถอืผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

อาจเกดิขึน้เน่ืองจากเหตกุารณด์งักลา่วบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศในกรณีที่ท่าน

ถูกปฏเิสธมใิหผ้่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ อนัเน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่ม

เสยี หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทัวร์

ทัง้หมด 

- กำรนัตอีอกเดนิทำงทกุกรุป๊ แตถ่ำ้ผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 8 ทำ่น จะมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 3,000 บำท / ทำ่น 


