
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์MDL003 MAN PUKAM 4D3N JUN18-8M-W62  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมพิธีลา้งหนา้พระมหามยัมุนี+มหาเจดียช์เวสิกอง 2ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดของพม่า 

** ชมสะพานไมส้กั ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง 

**นัง่รถมา้ ชมเมือง 

** ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก ณ ลุ่มน ้าอิรวดี 

** ชมวิว 360 องศา ชมทะเลเจดียบ์นเจดียช์เวซันดอว ์

ก าหนดการเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง                                                                                             (-/-/D)   

12.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  แถว N  
เคาเตอร์สายการบิน Myanmar Airways  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
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14.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบินที ่8M338  
16.05 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมาร์ ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดบัน ้าในทะเลสาบจะมีน ้าข้ึนเยอะ
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น ้ าจะแห้งกลายเป็นแผน่ดินอนัอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการ
เพาะปลูก ในช่วงนั้ น ชาวบ้านจึง มีการท าการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอก 
ทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้งน ้ ามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ  1.2 กิโลเมตร เรียกว่า  
สะพานไม้อู่เป็ง (U-BEN)  สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลก  สร้างข้ึนหลงัจากท่ียา้ยราชธานีมาอยู่ท่ีอมรปุระ 
เป็นสะพานไม้สักท่ีน ามาจากเมืองอินน์วะ โดยเสนาบดีของพระเจา้โบ่ต่อพญา ช่ือว่า เสาอู  จึงเรียกช่ือ
สะพานไมน้ี้ ตามช่ือ คือ อู่เป่ง   เสาของสะพานใช้ไมส้ักถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปีจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเป็น
จุดชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
        

                           พกัที ่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง          มัณฑะเลย์–พุกาม–ทะเลเจดีย์พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัสัพพัญญ-ูวดัมนูหะ-มหาเจดีย์ธรรมยงัย-ี 
                         เจดีย์ชเวซันดอ           (B/L/D)   

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพกุาม (BAGAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  เดินทางถึง เมืองพุกาม (BAGAN)  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของเขตท่ีราบ บะกนั  ในปัจจุบนั คือเมือง 
  หยา่วน์อู่  สมยักุบไลข่านยกทบัมาเหยียบเมืองบะกนัในปี 1287 นั้น ไดมี้การสร้างวดัวาอารามและสถูปเจดีย์
  ข้ึนบนท่ีราบอนักวา้งใหญ่ไพศาลน้ีกวา่ 13,000 แห่ง แต่หลงัจากท่ีผา่นไป 700 ปี กลบัมีมีศาสนสถานลง 
  เหลืออยู ่ราว 2,000 แห่งเท่านั้น นอกนั้นก็ยงัคง หลงเหลือแค่ซากกองหินอิฐท่ีปรักหกัพงับา้งถูกแม่น ้าเอยาว
  ดีพดัหายไปบา้ง ชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดียสถานศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า องคเ์จดียสี์
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  ทองอร่ามทรงระฆงัคว  ่า  สูง 160 เมตร  เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเข้ียวแกว้ เจดีย ์
  รูปแบบศิลปะพม่าแท ้แห่งน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยอ์โนรธา  (King Anawrahta) ดว้ยทรงเช่ือวา่ตนเองเป็น 
  “พระมหาจกัรพรรดิราช ”จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไวด้ว้ยกนั จากนั้นทรง ปล่อยชา้งเผอืกท่ี 
  อญัเชิญมาจากลงักาออกไปเพื่อเส่ียงทาย พญาชา้งเผอืกพ านกัท่ีตรงไหน ก็สร้างเจดียช์เวสิกองท่ีนั้น แต่สร้าง
  ฐานไปไดแ้ค่สามชั้น พระเจา้อโนรธาก็ส้ินพระชนม์ลงเสียก่อน  พระเจา้จนัสิตธาจึงสร้างต่อจนแลว้เสร็จ
  สมบูรณ์ ในปี 1089    จากนั้นน าท่านชม วดัอนันดา (อนันดากู่พยา) สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 โครงสร้างของวดั
  มีระเบียงทางเดินท่ีไม่ซบัซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่ส่ีซุ้มขนาดเท่ากนัทุกดา้น เปิดจากแนวก่ึงกลางก าแพงไปสู่
  ห้องคูหากลางวิหาร ดา้นบนก่อเป็นแกนทึบส่ีเหล่ียมข้ึนไปรับกบัส่วนยอดวิหารมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส 
  ในซุม้พระมีพระพุทธรูปยนื สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยูท่ ั้งส่ีซุม้ แทนองคพ์ระอดีตพระพุทธเจา้ทั้ง 4  
  จากนั้นน าท่านชม วัดสัพพัญญู (ตั๊ดปยิ่นยูพยา) จดัเป็นวดัท่ีสูงท่ีสุดใน บะกนั สูงถึง 61 เมตร และถือเป็น
  แม่แบบของสถาปัตยกรรมบะหม่า  จากนั้นน าท่านชม วัดมนูหะ สร้างข้ึนโดยกษตัริยม์หูหา กษตัริยม์หูหา
  ทรงมีพระประสงคท่ี์จะสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติภพหนา้ จึงน าเอาอญัมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวดั
  แห่งน้ี โดยสร้างพระพุทธรูปนัง่ขนาดใหญ่ 3 องค ์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค ์ในศาลา 
  ส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดเล็ก สะทอ้นออกถึงความคบัแคน้ใจท่ีถูกจบัมาขงัเป็นเชลยไดอ้ยา่งดีหลงัอาหารน าท่าน
  ชม มหาเจดีย์ดัมมะหยัน่จี  หรือ "แสงสวา่งแห่งธรรม” สร้างในรัชสมยัของพระเจา้นะระตู่ ถึงแมรั้ชสมยัจะ
  สั่นยิง่ แต่พระองคก์็ไดช่ื้อวา่ เป็นผูท่ี้สร้างวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน บะกนั (พุกาม) ดว้ยพระองค ์ทรงวติกวา่ ผล 
  กรรมจากการกระท าในชาติน้ี จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า พระองค์จึงสร้างวดัน้ีข้ึนเพื่อลา้งบาป   
  เล่าขานกนัวา่ พระเจา้นะระตู่ ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างดว้ยพระองคเ์อง  ช่างจะตอ้งวางเรียงศิลาไม่ให้มี
  ช่องแมแ้ต่แมเ้ขม็เพียง 1 เล่ม หากสอดผา่นรอยต่อไปไดช่้างก่อสร้างจะตอ้งถูกสั่งประหารทนัที แต่การ 
  ก่อสร้างยงัไม่ทนัแลว้เสร็จ พระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์ลงเสียก่อนจากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชเวซันดอ 
  หน่ึงในพระพุทธสถานสามแห่งท่ี พระเจา้อโนรธาทรงสร้างไวใ้นบะกนั สร้างข้ึนในปี 1057 และมีช่ือเรียก
  อีกอยา่งหน่ึงวา่ มหาเป่งนะกู่พยา (วดัพระพิฑเนศ) เพราะแต่เดิมเคยมีเทวรูปพระพิฑเนศประดิษฐานอยูต่าม
  มุมฐานทกัษิณทั้ง 5 ชั้น  ให้ท่านได ้ความงดงามของ ทะเลเจดีย ์และถือเป็นท่ีๆเหมาะท่ีสุดกบัการเก็บภาพ
  ความประทบัใจได้เกือบทัว่เมืองพุกามเลยทีเดียวจากนั้นให้ท่านนัง่รถมา้ ชมความงามของเมืองทะเลเจดีย ์
  ท่านจะได ้สัมผสักบับรรยากาศ ของความศรัทธาในพุทธสถานท่ีคนบะกนั ไดใ้ชส้ัญลกัษณ์การสร้างเจดีย์
  ทั้งเมืองเป็นพนัๆๆแห่ง เพื่อแสดงถึงเช่ือและแรงศรัทธาท่ีงดงาม (รถมา้1 คนั สามารถนัง่ได ้4 ท่าน)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
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พกัท่ี RAZAGYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม        พุกาม-มัณฑะเลย์- อมรปุระ- พระราชวงัมัณฑะเลย์-วดักุโสดอ-พระต าหนักไม้สักชเวนานจอง            (B/L/D)                                                                                                                                                          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมณัฑะเลย์) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  หลงัอาหารน าท่านสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)  ก่อสร้างข้ึนมาโดยพระเจา้มินดง ระหวา่ง

ปี ค.ศ.1857-1859 หลังการยา้ยเมืองหลวงจากอมระปุระมายงัมัณฑะเลย์ เพื่อหนีทหารของจกัรวรรดิ
องักฤษ ระหว่างสงครามพม่า-องักฤษ ตามความเช่ือเป็นพระราชวงัท่ีสร้างด้วยไมส้ักทั้งหลงัได้ช่ือว่ามี
ความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวปีเอเชีย มีคูน ้ารอบพระราชวงัและประตูท่ียิง่ใหญ่ และเป็นพระราชวงั
ท่ีสุดทา้ยของพระเจา้ธีบอกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยแห่งราชวงศค์องบองและในประวติัศาสตร์พม่า เม่ือองักฤษ
เข้ายึดครองพม่าในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทางองักฤษคิดว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมของทหาร
ญ่ีปุ่น จึงไดท้  าลายพระราชวงัเสียดว้ยการทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินในวนัท่ี20 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระราชวงั
ตกอยู่ในความเสียหายมาโดยตลอดจนปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบ
โครงสร้างเดิม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของมณัฑะเลย์ ท่ียงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปัน
พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา  

  จากนั้นน าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระต าหนกัน้ีสร้างดว้ยไม้
สักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้ง
หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า  สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 
พ.ศ.2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานีจาก อมรปุระมาอยู่ท่ีเมือง
มณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน  แต่หลงัจากท่ี
พระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระ
ต าหนกัน้ีถวายเป็นวดั  ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง จากนั้นน า
ท่านสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 
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มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้ งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไวว้่า 
“หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก”   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
        พกัที ่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            ร่วมพธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ                                                                       (B/-/-) 

04.00 น.  น าท่านสู่  เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda)  เพื่อเขา้ร่วม พิธีลา้งหนา้พระ มหามุนี  ซ่ึงท่ีน่ีจะท าการเป็น
ประจ าทุกวนั เป็นพิธีการท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากหากท่านใดท่ีได้เขา้ร่วมในพิธี จะสัมผสัได้ถึงบรรยากาศแรง
ศรัทธาท่ีชาวมณัฑะเลยไ์ดป้ฏิบติัทุกวนั มีบรรเลงดนตรีขณะท าพีธีลา้งหน้าพระมหามุนี  (แนะน าไม่ควร
พลาด)  พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือ
น่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ย ทองค าเปลว
หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดั
มหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยั
พระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลาย
เก็บเน้ือทองได้น ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า สมควรแก่เวลา น าคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
10.40 น.     ออกเดินทางกลบั โดยสายการเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่8M337 
13.20 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ   
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ   2 ท่าน 
เดก็เสริมเตยีง  

พกักบัผู้ใหญ่ 2ท่าน 
เดก็ไม่เสริมเตยีง  

พกักบัผู้ใหญ่  2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

มกราคม : 10-13                            
กมุภาพนัธ์ : 21-24                         
มีนาคม : 28-31                             

15,900 
15,900 
15,900 

15,900 
15,900 
15,900 

14,900 
14,900 
14,900 

5,000.- 
5,000.- 
5,000.- 
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เมษายน : 11-14                             
พฤษภาคม : 23-26                        
มิถุนายน : 13-16                            
   พกัโรงแรม 3 ดาว           

16,900 
14,900 
14,900 

 

16,900 
14,900 
14,900 

 

15,900 
14,900 
13,900 

 

6,000.- 
5,000.- 
5,000.- 

 
 
 

 
การจองทวัร์และการช าระเงิน   
ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท ส าหรับการจองทวัร์ พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่  
ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายุเหลือก่อนวนัเดินทาง
อยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ

ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
• กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่

วา่จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

• 1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 
• 2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 15 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯจะเก็บค่ามดัจ าทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ 

(ในกรณีท่ีบริษทัฯหาลูกคา้มาทดแทนได ้บริษทัฯคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ) 

หมายเหตุ  
• บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป)  - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 3  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว   - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง (วงเงิน เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ - ค่าบริการวซ่ีาพม่า  
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• ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
• ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน การประทว้ง การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ

จลาจล และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 

คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทวัร์  
ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วย 

คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทวัร์  
ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วย 

คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทวัร์  
ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วย 


