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กําหนดการเดินทางอย่างย่อ 

วันเดินทาง รายการ อาหาร 
 ธ.ค.  กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม ้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน เช ้า / กลางวัน / เย็น 
  ธ.ค.  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมเต็มวัน) 

โปรแกรมพิเศษ (ผู ้ ไม่ได ้ เข ้ าประชุม) : เมืองมินกุน 
เช ้า / กลางวัน / เย็น 
เช ้า / กลางวัน / เย็น 

 ธ.ค.  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมครึ งวัน) – พุกาม เช ้า / กลางวัน / เย็น 
 ธ.ค.  พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนัดดา – วัดมนุหา – เจดีย์ชเวซานดอ - มัณฑะเลย ์ เช ้า / กลางวัน / เย็น 
 ธ.ค.  พระมหามัยมุณี- พระราฃวังมัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เช ้า / กลางวัน 

 



           
 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดินทาง 

อังคารที  ธ.ค.  กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน 
เช ้า :  น. พบกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  เค ้ าท ์ เตอร์ F อาคารผู ้ โดยสารขาออกชัน  เคาเตอร์สายการบิน

บางกอดแอร์เวย ์(รับอาหารกล่องเช ้า ที สนามบิน) 
 :  น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ โดยเที ยวบิน PG709 

รับประทานอาหารกลางวันบนเครื อง 
 :  น. 

 

 

เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ 
เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) ชมเมืองแห่งผู ้ เป็นอมตะซึ งอยู่ทางตอนใต ้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ งเป็นราช
ธานี(เพียง  ปี) แห่งหนึ งของพม่าก ่อนที จะย ้ายมายอยู่ที เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.  จากนันนํา
ท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที สําคญั ท ่านจะได ้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย 
ลุ ่มแม่นําอิระวดี เจดีย์จํานวนมากมายที ตังเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝังแม่นํา 

 

ชม สะพานไม ้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไมส้ักที ยาวที สุดในโลกโดยข ้าราชการชันผู ้ ใหญ่ชื อว่าเสาอู เสา
ของสะพานใช ้ ไม ้สักถึง1,208 ต ้นซึ งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข ้าม ทะเลสาบคองตามัน 
(TOUNGTHAMON) ซึ งเป็นพื นที ชุ ่มนํามีลักษณะคล ้ายบึงบอระเพ็ด ไปสู่ว ัดจอกตอจี ที อยู ่อีกฟาก
ของทะเลสาย ซึ งมีเจดีย์ที สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ท่านจะได ้ชมการทอผ ้าพื นเมืองของชาว
พม่าแบบดังเดิม อิสระให ้ท ่านได ้ เดินเลือกซื อของฝาก ของที ระลึก อย่างอิสระตามอัธยาสัย 

คํ า รับประทานอาหารคํ าเมนูเป็ดย่าง ณ ภัตตาคาร Golden Duck 
เข ้าที พักโรงแรมระดับ  ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 ถ ้าท ่านใดยังไม่เหนื อยจนเกินไปสามารถเดินเล่น ที ตลาดแบบพื นบ ้ าน 'Zay Cho Market'  (อยูห่่าง
จากโรงแรมประมาณ -  เมตร) บริเวณถนนสาย th Street ในช่วงกลางคืนจะมีถนนคนเดิน
ขายของสไตล์พม่าๆ บรรยากาศประมาณตลาดแม่สายตังเรียงรายเป็นแนวยาว บางช่วงก็มืดๆ สลัวๆ 
คุณภาพสินค ้าอาจจะไมดี่มากเท่าไหร่ เหมาะสําหรับเดินเล่นเฉยๆ แต่ท ้ ายสุด ก็อาจจะเสียเงินให ้ร้าน
ขายโสร่งที เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของคนเมียนม่าร์ (ค ่าโสร่งแบบโหล มาตรฐานอยู่ราว , -
,  จ๊าต/ผืน) ตัวตลาดเปิดถึงประมาณ -  ทุ ่มก็จะเก็บร้านกนัหมด 

 
 

 

 

 



           
 
 
 
 
 

 

พุธที  ธ.ค.  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมเต็มวัน)  เมืองมินกุน (โปรแกรมพิเศษผู ้ไม่ได้ประชุม) 
เช ้า รับประทานอาหารเช ้าที โรงแรม 
ผู ้ เข ้ าประชุม ประชุมเต็มวัน ที  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ 
ผู ้ ที ไม่ได ้ เข ้ าประชุม (โปรแกรม
พิเศษ ค่าบริการเพิ มท่านละ ,  
บาท) 

 

รับท่านทีโรงแรม นําท่านเดินทางสู่เมืองมินกุน (Min gun) ใช ้ เวลาในการเดินทางประมาณ  ชัวโมง  
พาท่านล่องเรือไปตามแม่นําอิระวดีสู่มินกุน จากท่าเรือใกล ้ เจดีย์ชเวไจยัต   เขตเมืองอมรปุระ   ทวน
นําไปชมหมู่บ ้ านมิงกุน   ซึ งเป็นส่วนหนึ งของอมรปุระ  แต่อยู ่บนเกาะกลางลานําอิระวดีและไปได ้ด ้ วย
เส ้นทางเรือเท ่านันทว่ามีอนุสรณ์สถานที แสดงความยิ งใหญ่ ของพระเจ ้าปดุง  ระหว่างทางจะได ้ เห็น
หมู่บ ้ านอิรวดีทีมีลักษณะเป็น  “กึ งบ ้ านกึ งแพ ”  เนื องจากระดับนําอิระวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความ
แตกต่างก ันมาก โดยเฉพาะฤดูนําหลาก  ระดับนําจะขึ นสูงกว่าฤดูแล ้งกว่า  เมตร ชาวพม่าจึงนิยม
สร้างบ ้ านกึ งแพ คือถ ้านําขึ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ ้ านขึ นที ดอนครันนําลงมากก็ยกบ ้านมาตังใกล ้ นําเพื อ
ความสะดวกสบายในการใช ้แม่นําในชีวิตประจําวัน 

 

จากนันนําท่านชมระฆังมินถุน  เป็นระฆังที พระเจ ้าปดุงโปรดให ้สร้างจนสําเร็จเพื อถวายแด่มหาเจดีย์
มินกุน  จึงต ้องมีขนาดใหญ่คู ่ควรกัน โดยมีเสน้รอบวง  เมตร สูง .  เมตร นําหนัก  ตัน 
ปัจจุบ ันถือเป็นระฆังยักษ ์ที มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว 
ทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล ้ ว   ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมินกุนเป็นระฆังยักษ์ที ยังคงส่งเสียง
ก ้ องก ังวาน 

 

จากนันนําชมเจดีย์ชินพิวเม ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมินกุนไปไม่ไกลนัก สร้างขึ นในปี พ.ศ.  
โดยพระเจ ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาพระเจ ้าปดุง เพื อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที พระองค์มีต่อพระ
มหาเทวีชินพิวเม ผู ้ สิ นพิราสัยก ่อนเวลาอันควร ได ้ รับการขนานนามว่า “ทัชมาฮาลอห่งลุ ่มอิรวดี” เจดีย์
องค์นี เป็นพุทธศิลป์ ที สร้างขึ นด ้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอ ัน
เชื อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล  ล ้ อมรอบด ้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ 

 

จากนันนําชมเจดีย์มินถุน ที เราสามารถมองเห็นได ้จากเรือ ซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที ยังสร้างไม่เสร็จ  มี
สิงห์คู ่ขนาดใหญ่ประดับอยู่ด ้านหน้าเป็นประจักษ์พยานให ้เราได ้ รับรู้ว ่า มันคือร่องรอยความ
ทะเยอทะยานของพระเจ ้าปดุง ที ต ้องการจะแผ่พระราชอํานาจออกไปทุกทิศทางพร้อมเกณฑ์แรงาน
จํานวนมากมาก่อสร้างเจดีย์มินกุนหรือเจดีย์จักพรรดิ   เพื อประดิษฐานพระทันตธาตุที ได ้จากพระเจ ้า
กรุงจีน โดยทรงมุ ่งหวังให ้มีความยิ งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม  แต่ทว่าเจดีย์แห่งนี ก็ดําเนิน
ก่อสร้างไปได ้แค ่  ปี จึงยุติลงเนื องมาจากการเสด็จสรรคตของพระเจ ้าปดุง ท ําให ้มหาเจดีย์แห่งนี จึง
ปรากฏเพียงแค่ฐานท่มีความสูงถึง  เมตร ซึ งหากสร้างเสร็จตามพระราชประสงค์ของพระองค์นันจะ
มีความสูงถึง  เมตร เลยที เดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารที ภัตตาคาร                                                                                                    
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที สวยงามที สุดของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทังเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว ้ เป็นที ระลึก ทุกๆ 
เย็นบนยอดเขาแห่งนี จะคลาคลํ าไปด ้วยผู ้คน เพราะบนนี ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและจุดชมวิวเมือง
มัณฑะเลย์ชันดี  ก ่อนทางขึ นเขามีรูปปันสิงห์สีขาวตัวใหญ่สไตล์พม่า  ตัว ตังตระหง่านเป็นผู ้ เฝ้าทาง
ขึ น ชาวพม่าเชื อว่าเป็นสิงห์ศักดิ สิทธิ  นิยมมากราบไหว ้ขอพร โดยเฉพาะการขอลูก ว่าก ันว่าสัมฤทธิ ผล



           
 
 
 
 
 

 

มานักต่อนัก สาวๆ คนไหนที แต่งงานแล ้ วยังไม่มีลูก หากมีโอกาสผ่านไปก็ ลองไปขอกันได ้  ส่วนใครที
ยังไม่แต่งงานควรขอให ้เจอเนื อคู ่ก ่อนเป็นอย่างแรก 

คํ า รับประทานอาหารที ภัตตาคาร Best of The Best (Night Party) 
เข ้าที พักโรงแรม 

 
พฤหัสบดีที  ธ.ค.  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมครึงวัน)  เมืองพุกาม 
เช ้า รับประทานอาหารเช ้าที โรงแรม 
ผู ้ เข ้ าประชุม ประชุมครึ งวัน ที  โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารที ภัตตาคาร 
บ่าย 

 

 

นําท่านนังรถเข ้าสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ เมืองพุกามเป็นเมือง
เก ่าแก่ตังแต่สมัย ศตวรรษที   เป็นเมืองที ติดอ ันดับเมืองที มีแหล่งท ่องเทียวทางด ้านประวัติศาสตร์ที
สวยงามมากแห่งหนึ งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ งใหญ่ของเจดีย์จํานวนมากกว่า  องค์ 
จนได ้ รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี พันองค์ซึ งเป็นลักษณะที บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
ของประเทศพม่าได ้ เป็นอย่างดี จนคนทัวไปจึงขนานนามเองพุกามนี ว่าเป็นอู ่อารยธรรมของประเทศ  
ใช ้ เวลาประมาณ  ชัวโมงโดยรถบัสปรับอากาศ 

คํ า 
 

รับประทานอาหารที ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก 
เข ้าพักที โรงแรมระดับ  ดาว Hotel Bagan Star หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
ศุกรที์   ธ.ค.  เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนัดดา – วัดมนุหา – เจดีย์ชเวซานดอ – 
   มัณฑะเลย ์
เช ้า :  น. รับประทานอาหารเช ้าที โรงแรม 

 

หลังรับประทานอาหารเช ้า นําท่านชม 
พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ชเวสิกอง มีหมายความว่า "เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ" สร้าง
โดยพระเจ ้าอโนรธามหาราชพระองค์แรก ผู ้ รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได ้ เป็นครังแรกใน
อาณาจกัรพุกามเมื อ  ปีเศษมาแล ้ ว *  ใน  มหาบูชาสถานที สําค ัญทางพุทธศาสนาที ชาวพม่าให ้ 
ความเคารพบูชา ถือว่าในชีวิตนี ต ้องมาสักการะให ้ ครบทัง  แห่ง เพื อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต * 



           
 
 
 
 
 

 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ว ัดอนันดา (Ananda Temple) ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็น
วัดสีขาว มองเห็นได ้ชัดเจน นับได ้ว ่าเป็นวิหารที มีความสวยงามสุดในพุกาม ได ้ รับการยกย่องว่าเป็นสุด
ยอดพุทธศิลป์สกุลพุกาม ถือเป็นต ้นแบบสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต ้นของพุกาม ตามตํานานเล่าว่า 
วิหารนี สรา้งขึ นในสมัยพระเจ ้าจันสิทธา เนื องมาจากการจาริกแสวงบุญมายังดินแดนพุกามของพระ
อรหันต ์  รูป พระอรหันต์เหล่านันได ้ ทูลถึงลักษณะวัดในอินเดีย  ถวายพระเจ ้าจันสิทธา พระองค์พอ
พระทัยมากและโปรดเกล ้ าให ้สร้างวัดขึ นตามลักษณะที พระอรหันต์พรรณนา แล ้ วตังชื อว่า "วัดอนันดา" 
ตามชื อถ ้าที อยู่ของพระอรหันต์ท ัง  องค์นัน 

กลางวัน รับประทานอาหารที ภัตตาคาร 
บ่าย 

 

 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตังอยู่ทางตอนใต ้ของ
หมู่บ ้ านมยินกะบา สร้างเมื อปี  โดยพระเจ ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื อสังสมบุญไว ้สําหรับชาติ
หน้า จึงได ้ นําอ ัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี  โครงสร้างวิหารค่อนข ้างแคบ มีพระนอนหนึ งองค์ก ับ
พระพุทธรูปอีกสามองค์นังเบียดเสียดอยู่  ภายในสะท ้ อนถึงความคับแค ้นพระทัยของกษัตริย์เชลย
พระองค์นี 
 

 

จากนันไปชม เจดีย์ชเวซานดอว์  (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ ่งทะเลเจดีย์ในมุม 
 องศาได ้จากที นี  ให ้ท ่านได ้  ชมเมืองทะเลเจดีย์และหมู่บ ้ านเก ่าแก่เมืองพุกามที ยังคงวิถี ชีวิตที เรียบ

ง่าย 

พาท่านเดินทางกลับมัณทเลย์ ใช ้ เวลาเดินทาง  ชม 
คํ า 
 

รับประทานอาหารที ภัตตาคาร 
เข ้าพักที โรงแรมระดับ  ดาว Hotel YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 
 

เสารที์   ธ.ค.  มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช ้า :  น. 

 

นําท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี  อ ันเป็นสิ งศักดิ สิทธิ สูงสุด  ใน  แห่งของพม่า ถือเป็นต ้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ ทรงเครืองกษัตริย์ที ได ้ รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื อนิ ม” 
ที พระเจ ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ นที เมืองธรรมวดี เมื อปี พ.ศ.  สูง  ฟุต  นิ ว หุ ้มด ้วยทองคําเปลว
หนา  นิว ทรงเครื องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว ้าง  ฟุต ในปี พ.ศ.  พระเจ ้าปดุงได ้  
สร้างวัดมหามุนี  หรือวัดยะไข่  (ว ัดอาระกัน หรีอวัดพยาจี) เพื อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี 
พ.ศ.  สมัยพระเจ ้าสีปอ ก ่อนจะเสียเมืองพม่าให ้อ ังกฤษได ้ เกิดไฟไหม ้ว ัด ทําให ้ทองคําเปลวที ปิด
องคพ์ระละลาย เก็บเนื อทองได ้ นําหนักถึง  บาท ต่อมาในปี พ.ศ.  ชาวพม่าได ้ เรี ยไรเงินเพื อ
บูรณะวัดขึนใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได ้วา่เป็นวัดที สร้างใหม่



           
 
 
 
 
 

 

ที สุด แตป่ระดิษฐานพระพุทธรูปเกา่แก่ที สุดในเมืองพม่า  โดยรอบระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที นําไป
จากกรุงศรีอยุธยาเมื อครังกรุงแตกครังที   พร้อมทังร่วมพิธีการอันสําค ัญล ้ างพระพักตร์ถือเป็นการ
สักการะเพื อความเป็นสิริมงคล หลังจากนัน เชิญทุกท่านร่วมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ งมีอายุหลาย
ร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก 
จากนันกลับโรงแรมที พัก 

 :  น. 

 

หลังรับประทานอาหารเช ้า นําท่านชม 
พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท ้ายก่อนพม่าเสียเมือง พระราชวังนี  ได ้สร้างขึ นเมื อพระเจ ้ามินดงได ้
ตัดสินใจย ้ายราชธานี มาจากอมรปุระ พระราชวังนี เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข ้าถึง  ประตู 
ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม ้และตึก ประกอบด ้วยท ้องพระโรง พระที นัง และพระตําหนักต่าง ๆ 
ท ังหมดถูกไฟไหม ้ เมื อคราวเกิสงครามโลกครังที   แต่ปัจจุบ ันทางการพม่าได ้สร้างจําลองขึ นใหม่อีกครัง
บนฐานเดิม 
พระราชวังมัณฑะเลยแ์ห่งนี ถูกสร้างขึ นในปี พ.ศ.  โดยพระเจ ้ามินดง ซึ งมีความเลื อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพื อให ้เป็นไปตามคําพยากรณ์โบราณ  โดยเชื อกันว่าพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ได ้ เสด็จมายังเนินเขามัณฑะเลย์พร้อมกับพระอานนท์และได ้ตรัสเป็นพุทธพยากรณ์ไว ้ ว ่าในวัน
ครบรอบปีปรินิพพานปีที  ,  ของพระองค์ จะมีการสร้างนครหลวงเพื อเป็นการสอน
พระพุทธศาสนาไว ้ ที เชิงเขานัน พระเจ ้ามินดงซึ งเลื อมใสศรัทธาพระพุทธศานาจึงได ้ เริ มก ่อสร้างและ
เสร็จในปี ฑ.ศ.   โดยทรงนําข ้าหลวงและประชากรของพระองค์ประมาณ ,  คน มาจาก
เมืองอมรปุระเมื อปี  โดยรื อถอนพระราชวังเดิมและนําวัสดุหล่านันมาสร้างเมืองใหม่ 
ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครังที   วันที   มีนาคม  เครื องบินฝ่าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอ ังกฤษได ้ ทิ งระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด ้วย
เหตุผลว่าพระราชวังนี เป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญี ปุ่ น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ งเป็นพระราชวัง
ไม ้สักก็ถูกไฟไหม ้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํารอบพระราชวังที ยังเป็น
ของดังเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที เห็นอยู่เป็นพระราชวังที รัฐบาลพม่าได ้จําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเก ่าขึ นมา 
นําทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

 :  น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที ยวบินที  PG710 
 :  น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 



           
 
 
 
 
 

 

ตารางราคาหลังวันที   กรกฏาคม  

วันเดินทาง จํานวน ผู ้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว ทิป มัดจํา+ตั ว 
10-  ธ.ค. 62 -  20.500 18.300 14.800 5,000 - ,  

 

วันเดินทาง จํานวน ผู ้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว ทิป มัดจํา+ตั ว 
-  ธ.ค. 62 3 -  21.500 19.300 15.800 5,000 - .  

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัวเครื องบินชันท ัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู ่ต ่อต ้องเสียค ่าเปลี ยนแปลงตัว  
 ที พ ักโรงแรมตามรายการ พ ักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู ่และไม่ต ้องการเพิ มเงินพักห้องเดี ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ  ในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ)์  
 ค่าเข ้ าชมสถานที ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค ้ชรับ - ส่งสถานที ท ่องเที ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท ้องถิ นและหัวหน้าท ัวร์นําเที ยวตามรายการ 
 ประกันอุบ ัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท ําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช ้ จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื องดื มที สังเพิ มพิเศษ, โทรศัพท ์ - โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร,์ ซักรีดที ไม่ได ้ ระบุไว ้ ใน 

รายการ 

 
 



           
 
 
 
 
 

 

แจ ้ งต ้องการจองท ัวร์ไปก ับสมาคม 
  โดยแจ ้ งไปที  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 

  โทร  - -  


