
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11179 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แก่และประเพณีที่เป็นเอกลกัษณ์ของพมา่ 

อ่ิมบญุ....นมสัการมหาบชูาสถาน... เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิค ู่บา้นค ู่เมืองพมา่ 
โดยสายการบิน.. บางกอกแอรเ์วย ์



 

 

พมา่ หรอืเมียนมาร ์

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

งดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแลว้ที่เมืองย่างกุง้ตดิอยู่ในมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งนีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่นผงธลุีดิน และสรรพสาํเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสงูระฟ้า มีแตต่ึกราม

เกา่ ๆ ท่ีชาวองักฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแตร่ถประจาํทาง ท่ีแนน่ขนดั แท็กซ่ีร ุ่นคณุปู่และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพังมิ

พงัแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ี่ปีสดุทา้ยของศตวรรษที่ 20 ย่างกุง้ไดพ้ลิกเปลี่ยนโฉมหนา้ไป ตกึรามอนัเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุ

ท้ิงเพ่ือสรา้งโรงแรม กับอาคาร สาํนกังานท่ีสงูระฟ้าขึ้นมาแทนท่ี แต่นัน่ไม่ไดท้ําใหเ้สน่ห ์ของย่างกุง้ ลดนอ้ยลงใน

สายตาของนกัท่องเท่ียว พาหนะท่ีทนัสมยั ชว่ยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายขึ้นและแมถึ้งว่าจะมีตึกสงูขึ้นแซมอยู่ กบัหมู่

โบราณสถาน แตวิ่ถีชีวิตของผูค้นกลบัเปลี่ยนแปลงไปนอ้ยกว่า   

 

มณัฑะเลย ์ 

ราชธานีสดุทา้ยของพม่าหลังจากท่ีพระเจา้มินดงมาก่อสรา้งพระราชวังมัณฑะเลย์ แค่ 28 ปี อังกฤษก็ตีเมือง

มณัฑะเลยแ์ตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจา้ธีบอซ่ึงโอรสของพระเจา้มินดง จึงเป็นกษัตริยอ์งคส์ดุทา้ยของพม่าและถกู

สง่ไปอินเดียและเชื่อกนัว่าถกูประหารท่ีนัน่โดยไม่ไดก้ลบัพม่าอีกเลย สมบัติทกุชิ้นถกูอังกฤษขนเอาไปไม่เวน้แมแ้ตร่าช

บลัลงักน์กยงู สญัลกัษณแ์ห่งราชวงศแ์ละพระท่ีนัง่สิงหนาทในทอ้งพระโรงใหญ่ท่ีเป็นทองคาํประดบัดว้ยเพชร พลอย 

ทบัทิม อญัมณี อนัมหาศาลก็ถกูขนไปไวท่ี้ประเทศองักฤษ 

พกุาม 

เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าในระหว่าง ค.ศ. 1587-1829 โดยมีพระเจา้อโนรธามหาราชเป็นปฐมกษัตริย ์

และไดเ้ร่ิมสรา้งเจดียเ์ป็นพทุธบชูา ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา ก็มีทัง้ขา้ราชบริพาลและประชาชนทัว่ไปไดท้ยอยร่วมสรา้ง จน

ไดห้ลายพนัองคด์งัปัจจบุนั กลายป็นทะเลเจดียท่ี์มีความงดงามและสาํคญัในพทุธศาสนา 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน วนัที่ จ ำนวนทีน่ั่ง รำคำ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท/ท่ำน) 

JAN 
18-21 21 16,900 4,500 

25-28 21 16,900 4,500 

FEB 

1-4 21 16,900 4,500 

15-18 21 16,900 4,500 

22-25 21 16,900 4,500 

MAR 

1-4 21 16,900 4,500 

8-11 21 16,900 4,500 

15-18 21 16,900 4,500 

22-25 21 19,900 4,500 

29 MAR-1APR 21 16,900 4,500 

APR 

5-8 21 19,900 4,500 

12-15 21 17,900 4,500 

19-22 21 17,900 4,500 

26-29 21 17,900 4,500 



 

 

 

                                          

14.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม่. อาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน

บางกอกแอรเ์วยพ์บเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

16.30  น. เหินฟ้าสูเ่มืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดย สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG725  

17.30 น. ถึงสนามบิน มณัฑะเลย ์(เวลาที่ประเทศพมา่ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผา่นพิธีการทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดินทาง  

 นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีทําการ สังคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกิน

เนสสบ์ุก๊ไดบ้นัทึกไวว่้า “หนงัสือที่ใหญ่ท่ีสดุในโลก” 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา่แลว้เขา้สู่ท่ีพัก ในมณัฑะเลย ์ Ayarwadee River view /Victoria Palace 

Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปรุะ(AMRAPURA) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้อง

เมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นราชธานีเพียง76ปีแห่งหนึ่งของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์น

ปีพ.ศ.2400 แลว้นาํท่านไปทาํบญุท่ี วดัมหากนัดายงซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมท่ีใหญ่

ท่ีสดุในพม่ามีสามเณรและพระจาํพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารปู นาํท่านชม สะพานไมอ้เูบ็ง(UBEN) 

สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในโลก โดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอเูสาของสะพานใชไ้มส้กั1,208ตน้ซ่ึงมี

อายกุว่า 200 ปี 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร River View Restaurant 

บ่าย  ท่านออกเดินทางสู ่เมืองพกุาม โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 -5 

ชัว่โมง)  

17.00 น. เดินทางถึงเมืองพกุาม นาํท่านชม วดัมนหุา (MANUHA TEMPLE) ท่ีสรา้งขึ้นโดยพระเจา้มนหุา 

กษัตริยข์องชาวมอญ เมื่อพระองคต์กเป็นเชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครั้งท่ีเขา้ตี เมืองสธุรรมวดี 

หรือเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาท่ีพกุาม พระเจา้มนหุาและพระอคัรมเหสีถกูคมุขงัไวท่ี้ มยินกา

วนัท่ีหน่ึง  เชียงใหม่ - มณัฑะเลย ์             (-/-/D)  

 

วนัท่ีสอง มณัฑะเลย-์พกุาม                         (B/L/D) 

 

 



 

 

บา ทางใตข้องพกุามและ ณ ท่ีนัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาตใิหพ้ระเจา้ 

มนหุา สรา้งวัดมนหุาขึน้เพ่ือทรงใชเ้ป็นท่ีบาํเพ็ญพระราชกศุล กษัตริยม์อญทรงระบายความรูส้ึกอึด

อัดคบัแคน้ใจในพระราชหฤทัยของพระองค ์ในระหว่างท่ีทรงถกูคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรปู

ปางมารวิชัย ขนาดใหญ่โตมากจนคับวิหาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรียกขานว่า "พระอึด

อดั" มาจนถึงทกุวันนีช้ม วดักบุยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จัน

สิทธะสิ่งท่ีโดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสดุในพกุามท่ียังคงเหลืออยู่ จากนัน้นาํท่านนัง่

รถมา้ไปชมพระอาทิตยย์ามอัสดงท่ี เจดียช์เวซานดอว ์(SHWESANDAW PAGODA) ท่ีตัง้อยู่กลาง

ทะเลเจดีย ์เจดียแ์ห่งนี้เป็นท่ีบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตยต์ก

ดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้ตร ู่ ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองคไ์กลสดุลกูหลูกูตา 

เจดียแ์ห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชัน้ สามารถเลือกถ่ายรปูไดต้ัง้แตช่ัน้แรก จนถึงชัน้บนสดุของตวัเจดีย์ ท่าน

สามารถมองเห็น ทะเลเจดียไ์ดอ้ย่างชดัเจนในมมุ 360 องศา 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Nandar Restaurant พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 
 หลงัจากนัน้าํท่านพกัท่ีโรงแรม Su Tien San หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านไปชมตลาดเชา้เมืองพกุาม ชมวิถีชีวิตของชาวพกุาม จากนั้นนาํท่านชม เจดียช์เวสิกอง 

(SHWEZIGONPAGODA ) 1 ใน 5 มหาบชูาสถานส่ิงศักดิ์สิทธข์องชาวพม่า ซ่ึงเป็นสถปูของพม่า

โดยแทม้ีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ท่ีเชื่อว่าภายในพระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้   สรา้งขึ้นหลัง

พระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย์  มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชมุสวดมนตแ์ละ

ศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม ตอ่จากนัน้นาํท่านชม วดัอนนัดา(ANANDA 

TEMPLE)ซ่ึงวิหารแห่งนี้นบัไดว่้าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในพกุามมีรปูร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัสมี

มขุย่ืนออกไปทั้ง4ดา้นซ่ึงตอ่มาเจดียแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม

และสิ่งท่ีนา่ท่ึงของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างไดท้าํการส่องแสงสว่างเขา้ไปในวิหารเฉพาะใหต้รงองคพ์ระ

ประธานทาํใหม้องดโูดดเด่นสวยงามมากชม วิหารธรรมยนัจี(DHAMMAYANGYT) ท่ีตัง้โดดเด่น

ย่ิงใหญ่ตระหง่านดังตาํนานท่ีโหดรา้ยตอ้งตามไปฟัง.สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื่อว่า

เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองพกุาม สรา้งขึ้นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการ

กระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้   
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย หลงัอาหารกลางวันนาํท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองมณัฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสาม พกุาม- มณัฑะเลย ์                    (B/L/D) 

 

 



 

 

18.00 น. เดินทางถึงมณัฑะเลย ์ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai Thani Restaurant แลว้น า

ท่านเขา้ส ู่ท่ีพกั Ayarwadee River view /Victoria Palace Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 

ดาว 

จากนัน้นาํท่านเขา้สูท่ี่พกัในมณัฑะเลย ์ Ayarwadee River view  หรอืเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว   

 

เชา้ตร ู ่ นาํท่านไปนมัสการพระมหามยัมนีุ อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสงูสดุ1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นตน้แบบ

พระพทุธรปูทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้ับการขนานนามว่า “พระพทุธรปูทองค า

เน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7นิ้วหุม้ดว้ย

ทองคาํเปลวหนา 2 นิ้วทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชยัหนา้ตกักวา้ง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระ

เจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุ ีหรือวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมนุ ี

และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ัดทองคาํจึงทาํ

ใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํา้หนกัถึง700บาทตอ่มาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าได ้

เร่ียไรเงนิเพ่ือบรูณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัได ้

ว่าเป็นวัดท่ีสรา้งใหมท่ี่สดุแตป่ระดิษฐานพระพทุธรปูเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์

ยังมีโบราณวัตถท่ีุนาํไปจากกรงุศรีอยธุยาเมื่อครั้งกรงุแตกครั้งท่ี 1 พรอ้มทั้งร่วมพิธีการอันสาํคัญ

ลา้งพระพกัตรถื์อเป็นการสกัการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล หลงัจากนัน้ เชิญทกุท่านร่วมทาํบญุบรูณ 

วัดกสุินารา ซ่ึงมีอายหุลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรินพิพาน สวยงามมาก  

07.00    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

นาํท่านเดินทางสู ่เมืองมิงกนุ โดยการลอ่งเรือทวนนํา้อิระวดี ชมความอลงัการของการสรา้งเจดียท่ี์

จะสรา้งใหใ้หญ่ท่ีสดุในโลก แตก็่ใชเ้วลาเพียง ๙ ปี พระเจา้ปดงุ  จึงไดส้วรรคตก่อนท่ีจะสรา้งเสร็จ 

ความอลังการของศิลปะการสรา้งเจดีย์นั้น แฝงดว้ยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของช่าง

ชาวบา้นท่ีมีการสรา้งองคเ์จดียจ์าํลองไว ้ริมฝัง่นํา้อิระวดี หรือ เอยาวดี นอกจากนี้ยังมีระฆงัมิงกนุ

ซ่ึงเป็นระฆงัที่หลอ่เตรียมไวส้าํหรบัพระเจดีย ์มีความใหญ่เป็นอันดบัท่ีสองของโลกรองจาก ระฆงัใน

ประเทศรสัเซีย  การลอ่งเรือทวนนํา้อิระวดีท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของคนพมา่ ท่ีอาศัยอยู่สองฝั่ง

นํา้ และบนเรือท่ีดเูรียบง่ายและมีสเน่ห์ท่ีประทับใจ เป็นความทรงจําท่ีดี ซ่ึงครั้งหนึ่ง ของสองฝั่ง

เจา้พระยาเคยเป็นเชน่นัน้มากอ่นครั้นสมยัก่อนรัชกาลท่ี ๗ ของ  ไทย จากนัน้นาํท่านเย่ียมชม"เจดีย์

พญาเธียรดาน " เจดียท่ี์งดงามนี้ สรา้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมือนเจดียจ์ฬุามณี 

ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมร ุตามความเชื่อในไตรภมูิพทุธศาสนาท่ีว่า คือแกนกลางจักรวาล ซ่ึงถกู

ลอ้มรอบดว้ยสัตตบริพันธ ์และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียอ์งคน์ี้ยังถกูสรา้งใหเ้ป็นสักขี

พยานรักของราชนิกลุอังวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพ่ือเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรักท่ีมีตอ่พระ

มเหสีชินพิวเม ท่ีสิ้นพระชนม์ไปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แมจ้ะไม่ใช่หินอ่อน

เหมือนทชัมาฮาล แตก็่ไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุม่อิรวดี” 

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Royal Mandalay Café  & Restaurant   

วนัท่ีส่ี มณัฑะเลย-์เชียงใหม่                               (B/L/-) 

 

 



 

 

บ่าย  จ า ก นั้ น นํา ท่ า น ไ ป ช ม  พร ะราชวังมัณฑะ เลย์     ร อ ยอ ดี ต สุด ท้า ยก่ อ น พ ม่ า เ สี ย

เมือง  พระราชวังมัณฑะเลย์ ถกูก่อสรา้งขึ้นมาโดยพระเจา้มินดง ระหว่างปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 

1859 หลังการย้ายเมืองหลวงจากอมระปุระมายังมัณฑะเลย์ เ พ่ือหนีทหารของจักรวรรดิ

องักฤษ ระหว่างสงครามพมา่-องักฤษ ตามความเชื่อ เป็นท่ีร ูจ้กักนัดีในชื่อ "พระราชวังทองคาํ"[1] 

เป็นพระราชวังท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั ไดช้ื่อว่ามีความงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในทวีปเอเชีย มีคนูํา้

รอบพระราชวังและประตท่ีูย่ิงใหญ่ และเป็นพระราชวังท่ีสดุทา้ยของพระเจา้ธีบอ กษตัริยอ์งคส์ดุทา้ย

แห่งราชวงศค์องบองและในประวัตศิาสตรพ์มา่ เมื่อองักฤษเขา้ยึดครองพมา่ในสงครามโลกครัง้ที่

สอง ทางองักฤษคิดว่าพระราชวังนีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุของทหารญ่ีปุ่น จึงไดท้าํลายพระราชวังเสียดว้ย

การท้ิงระเบิดจากเคร่ืองบินในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระราชวังตกอยู่ในความเสียหายมาโดย

ตลอด จนปัจจบุนัไดร้บัการบรูณะโดยรฐับาลพมา่ โดยการลอกแบบโครงสรา้งเดิม และเป็นแหลง่

ท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหนึง่ของมณัฑะเลย ์ นาํทา่นชม วิหารชเวนนัดอร ์สรา้งดว้ยไมส้กัทองทัง้หลงั

และเคยเป็นท่ีประทบันัง่สมาธิของพระเจา้มินดงพระราชบิดาของพระเจา้สีป้อจนสิ้นพระชนมช์ีพท่ี

วิหารแห่งนี ้จากนัน้นาํท่านออกเดินทางสูส่นามบิน  

18.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินที PG 726 (บริการอาหาร

ค ่าบนเครือ่ง) 

19.55 น. ถึงสนามบินเชียงใหมโ่ดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร  (ไมมี่ราคาเด็ก) 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งละ  2 ท่านๆละ      16,900             บาท    

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ                      4,500             บาท   

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%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%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#cite_note-1
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
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1945
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม       

 -   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน เชียงใหม–่ มณัฑะเลย ์– เชียงใหม ่โดยสายการบิน Bangkok Aiirways (PG) 

- คา่รถนาํเที่ยวตลอดทริป 

- คา่อาหารตามรายการ 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี 

- คา่รถมา้เมืองพกุาม  

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

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

 

อตัราน้ีไม่รวม    

-    คา่วีซ่าสาํหรบัคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชวี้ซ่า) 

-    คา่มินบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกเหนอืรายการที่ระบ ุ 

-    คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 600 บาท    ท             า าท     

-    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหต ุ:   

- บริการนํา้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นสาํคญั 

 

สิ่ งท่ีควรเตรียมไป : สมัภาระสว่นตวั เช่น เสื้อแขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทัง้คนร ูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

 

“ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา” 


