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ทวัรพ์ม่า ย่างกุง้ พกุาม มณัฑะเลย ์4 วนั 
เจดียช์เวสกิอง พระมหามยัมนีุ เจดียช์เวดากอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษสดุ ชาบูชิบฟุเฟ่ต+์เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร บนิภายใน+ฟร ีชดุเสรมิบารมี 

จุดเด่นของโปรแกรม 

  สกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง เมืองย่างกุง้ เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า 

 ขอพร องคเ์ทพทนัใจ หรอื นัตโพโพจ ีและเทพกระซิบ สกัการะพระนอนตาหวาน 
      ร่วมพธีิศกัด์ิสทิธ์ิลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

  ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพกุาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
  ชมโชวห์ุ่นกระบอกเชิดเมือง พกุาม  และชม วหิารธรรมยางจ ีวดัอนันดา  
  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองของพม่าที่ ตลาดสกอ๊ต 

  เมนูพเิศษ สุกี้ชาบูชิบฟุเฟ่ตโ์ออชิิ +เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร +พกัหรู 4 ดาว 

  แถมฟรี!!ชดุเสรมิบารมี (เสื้อยดืมิงกาลาบา+ถงุผา้มิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น้ําด่ืม+ผา้เยน็)  
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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์
 

วนัแรก กรุงเทพฯ -ย่างกุง้-พระนอนตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต-เทพทนัใจ-เจดียโ์บตาทาวน์พระมหาเจดียช์เวดากอง   (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4  ประตู 6 เคาน์เตอร ์N สายการบนิเมียนมารแ์อรเ์วย ์

Myanmar Airway (8M) โดยมีเจา้หนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.40 น.    ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ 8M 336  ** บรกิารอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

11.25 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารคํา่ *เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร* 

จากนัน้ สกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรอื พระนอน 

ตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระ 

ทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  

และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต  (Scot Market) เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกนัหลายหลงั 

สนิคา้ทีจ่  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกั 

จากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิ้นคา้หรอือญัมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิ

ดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

 น าท่านเดนิทางสู่   เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี  

8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลาง 

องคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ  

ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่  

 ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์   

จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาวไทย วธิี 

การสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ 

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นก็ 

ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) 

แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้น 

กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนั้นนํา 

ท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซิบ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตาม 

ต านานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้  รกัษาศีล ไมย่อม 

กนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพร 

เทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยน้ํานม ขา้วตอกดอกไม ้และผลไม ้ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ  พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด
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ในพม่า สถานที่แหง่น้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคล นอก 

จากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร 

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกชี่วิต พระเจดยีน์ี้ได ้

รบัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยี ์

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้

และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ 

จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดยี์

ลว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้

เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ

สามคัคีซึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชม

แสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี า้เงนิ, สี

สม้, สแีดง เป็นตน้ 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย  

ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ณภตัตาคารชาบูชิบฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 

จากนั้น นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาวที่ย่างกุง้  
โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 
 
 
 
 
 

 
 

หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR 
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**ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซึ่งจะเป็น 2 โรงแรมน้ีเท่านั้น**  

วนัที่สอง ย่างกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมินโล-วดัสญัพญัํู-วหิารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เว

ชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก              (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 

05.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินยองล ูสู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบิน Air KTZ  เที่ยวบินที่ ................. 

07.45 น. เดนิทางถงึเมอืง พกุาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปู 

ด ัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธา 

ขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะ 

เป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนา 

นิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออก 

ของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้ 

นบัไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้น 

ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ 

ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ ก็คือ ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมา 

ตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha 

Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้ 

มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบญุไวส้  าหรบัชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไป 

ขายมาสรา้งวดันี้ โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน 

สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรบักนั 

วา่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ 

ของต่างๆ สิง่ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาด 

เบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้

ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกิดกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย

ปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม  สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ .ศ.1761 ซึง่ไดร้บัการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากท ัง้

ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัํู  ซึง่เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจี  

(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื่อวา่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้ง

บาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่

ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เว

ซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360  
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องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี้  

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก  ท่านจะไดช้ม 

การเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัที่ SU TIEN SAN HOTEL (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

วนัที่สาม   พกุาม-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง-   

                   เขามณัฑะเลย ์                           (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิพกุาม สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air KTZ  เที่ยวบินที่ ................. 

08.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทาง 

ตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ย 

มายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กั 

ทีย่าวทีสุ่ดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200 ปี สะพานอูเบง็ 

สรา้งจากไมส้กัทีร่ื้อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื่ออูเบง็คุมงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลย

ตัง้ชื่อตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม ภายในมี

จติรกรรมฝาผนงัทเีป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาทีถ่กูกวาดตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อ 

สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา  

หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกอง 

ทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหต ุ

ผลวา่พระราชวงันี้ เป็นแหลง่ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็น 

พระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิ

อยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น า ท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบ

ศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้

รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองค์

ยา้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์

พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์

ย่างแทจ้รงิ  นําท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็น 

วดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 ของโลกขึ้น 

โดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน  

729 แผ่น รวม1,428 หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารกึหนิอ่อนเหลา่นี้ 

ไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ทีจ่  าลองแบบมา 

จากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพกุามหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
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เยน็  น าท่านเดนิทางสู่เขา ภเูขามณัฑะเลย ์Mandalay Hill ภูเขามณัฑะเลยอ์นั(เชื่อวา่)ศกัดิ์สทิธิ์ทีต่ ัง้ตระหงา่นโดดเด่นอยู่

กลางเมอืงมณัฑะเลยน์ ัน้ ทกุๆเยน็บนยอดเขาแห่งนี้จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้น เพราะบนนี้ถอืเป็นจดุชมพระอาทติยต์กและ

จดุชมววิเมอืงมณัฑะเลยช์ ัน้ด ี เราจงึไม่ขอพลาดการขึ้นไปกินลมชมววิบนนัน้ดว้ยประการท ัง้ปวง ก่อนทางขึ้นเขามรูีป

ปัน้สงิหส์ขีาวตวัใหญ่สไตลพ์ม่า 2 ตวั ต ัง้ตระหงา่นเป็นผูเ้ฝ้าทางขึ้น ชาวพม่าเชื่อวา่เป็นสงิหศ์กัดิ์สทิธิ์ นิยมมากราบไหว ้

ขอพร โดยเฉพาะการขอลูกวา่กนัวา่สมัฤทธิ์ผลมานกัต่อนกั สาวๆคนไหนทีแ่ต่งงานแลว้ยงัไม่มลูีกหากมโีอกาสผ่านไปก็

ลองไปขอกนัได ้ส่วนใครทีย่งัไม่แต่งงานควรขอใหเ้จอเนื้อคู่ก่อนเป็นอย่างแรก แลว้จงึค่อยกลบัมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อ

ไปวดัมณัฑะเลยจ์อคตอคย ีซึง่ต ัง้อยู่บนเชงิเขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์พระพทุธรูปองคน์ี้มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของพม่า 

รองจากพระสรา้งใหม่ในเมอืงย่างกุง้ จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัพม่าเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอิยู่มาก ท ัง้ทองค า น า้มนั 

แร่ต่างๆ รวมถงึอญัมณี จงึไม่ใช่เรื่องยากนกัทีจ่ะหาศิลาอ่อนมาแกะสลกัรูปเคารพตามความเชื่อดา้นบนนัน้เป็นจดุชมววิ

ทีส่วยทีสุ่ดในมณัฑะเลยส์ามารถมองเหน็แม่น า้อริวด ีสายเลอืดเสน้ใหญ่ของพม่าไดช้ดัเจน และจากจดุเดยีวกนัก็ยงัเหน็

ความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัมณัฑะเลยท์ีเ่คยรุ่งโรจนม์าแต่อดตี มบีรกิารลฟิทข์องทีน่ี่เพือ่เดนิทางต่อขึ้นไปยงั

วหิารทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระบรมธาต ุอนับรรจพุระบรมสารรีกิธาตไุว ้นอกจากนี้ยงัมพีระพทุธรูป ”ชเวยตัตอร”์ ประทบัยนื 2 

องค ์โดยพทุธลกัษณะนัน้คลา้ยกบัก าลงัชี้พระหตัถไ์ปยงัพระราชวงักลางกรุงมณัฑะเลย ์ซึง่มคีวามหมายวา่ทีน่ี่จะเป็น

ศูนยกลางของราชธานีต่อไป ส าหรบัภูเขามณัฑะเลยม์คีวามสูง 236 เมตร หาก 

ใครอยากเดนิทีน่ี่มบีนัได 7,292 ข ัน้ใหเ้ดนิ         

19.00 น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูกุง้เผา  

  นําท่านเขา้สู่ พกัที่ Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์(หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่สี่   ร่วมพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเครื่องกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคาํเน้ือน่ิม” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี 

  พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.  

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจี) เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และใน

ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน  จะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ด

พระละลายเกบ็เน้ือทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาด

ใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูป

เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

พรอ้มท ัง้ เชญิทกุท่านร่วมท าบญุบูรณวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมาก

จากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.40 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเมียนมารแ์อรเวย ์เที่ยวบนิที่ 8M 337 

** มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

.....................................................................  

     อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
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ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ พกุาม มณัฑะเลย ์4 วนั บนิ 8M  

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

30 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

21 ก.ค.60 24 ก.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

28 ก.ค.60 31 ก.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,000 

11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,000 

25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

1 ก.ย.60 4 ก.ย.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

15 ก.ย.60 18 ก.ย.60 25 20,900 20,500 19,900 3,000 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-มณัฑะเลย ์2 ขาภายใน 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราาบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ)  

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท **  

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 
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1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม  

       จาํนวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 


