โดย.
โดย...สายการบิ
..สายการบิน Asian Wing
Wings+Air
ngs+Air Bagan

เมนูพเิ ศษสลัดกุง มังกร เปดปกกิง่
แถมยามพมาทานละ 1 ใบ

พมา หรือเมียนมาร ถือเปนเพชรเม็ดงามแหงเอเชียที่นักทองเที่ยวตางชื่นชมความงามแบบธรรมชาติ
และชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเขาไปสัมผัสนานมาแลวที่เมืองยางกุงติดอยูในมิติ
ของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแหงนี้เคยอบอวลไปดวยไอรอน ฝุนผงธุลีดิน และสรรพ
สําเนียง เสียงเซ็งแซ ไมมีอาคารสูงระฟา มีแตตึกรามเกา ๆ ที่ชาวอังกฤษสรางไว
ยางกุง
เปนอดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศพมา ตั้งอยูบนปากแมน้ํายาง
กุง หางจากอาวเมาะตะมะ (Gulf of Martaban) ประมาณ 30 กิโลเมตร ยางกุงไดพลิกเปลี่ยนโฉมหนาไป
ตึกรามอันเกาแกทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสรางโรงแรม กับอาคาร สํานักงานที่สูงระฟาขึ้นมาแทนที่ แตนั่น
ไมไดทําใหเสนหของยางกุง ลดนอยลงในสายตาของนักทองเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ชวยใหเดินทางได
สะดวกสบายขึ้นและแมถึงวาจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู กับหมูโบราณสถาน แตวิถีชีวิตของผูคนกลับเปลี่ยนแปลง
ไปนอยกวา ทานจะไดไปนมัสการมหาเจดียชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์
มัณฑะเลย เปนอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญอันดับที่สามของพมารองจากนครยางกุงและกรุงเน
ปดอว ตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย ฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดี หางจากยางกุงไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1857 โดยพระเจามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย ที่อยูใกลเคียง
พุกาม
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียสี่พันองค เพราะในสมัย
รุงเรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกาม
คือ เจดียชเวซีโกน สรางโดยพระเจาอโนรธามังชอ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการ
สรางเจดีย เจดียองคใหญสุดจะเปนเจดียที่กษัตริยทรงสราง และองคที่มีขนาดเล็กถัดมา เปนการสรางโดย
เหลาขุนนาง อํามาตย ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์
อินเล
ทะเลสาบแหงนี้อยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉานอยูหางจากเมืองตองยี
ประมาณ 25 กิโลเมตร เหมาะแกการมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเปนอยูของชาวพมาที่เรียกไดวา
กลมกลืนกับธรรมชาติเปนอยางยิ่ง ทะเลสาบแหงนี้เปนที่อยูอาศัยของกลุมชนที่เรียกตนเองวา ชาวอินทา
(Intha) ชนเผานี้อาศัยอยูในทะเลสาบอินเลมานานนับรอยปแลว โดยใชชีวิตอยูทามกลางการทําการเกษตร
บนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสรางขึ้นมาเองกลางลําน้ําในทะเลสาบ

กําหนดการเดิ
หนดการเดินทาง

1717-21 กันยายน 2557 ราคาทานละ 34,
34,500 บาท
2222-26 ตุลาตม 2557 ราคาทานละ 39,
39,500 บาท

วันแรก
10.
10.30 น.
12.35 น.
13.
13.15 น.
15.
15.00 น.

วันที่สอง
เชาตรู

เชียงใหม – มัณฑะเลย,
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานอากาศนานาชาติ เชียงใหม เคานเตอรสายการบิน Asian
Wings Airways เจาหนาที่ของทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทุก
ทาน
บินลัดฟา สูเมืองมัณฑะเลยประเทศพมา โดยสายการบิน Asian Wings Airways YJ
9611
เดินทางถึงมัณฑะเลย นําทาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป
แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมือง
มัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 นําทานชม
พระราชวังมัณฑะเลย รอยอดีตสุดทายกอนพมาเสีย
เมือง ชม วิหารชเวนันดอร สรางดวยไมสักทองทั้งหลัง
และเคยเปนที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจามินดงพระ
ราชบิดาของพระเจาสีปอ จนสิ้นพระชนมชีพที่วิหาร
แหงนี้ นําทานเดินทางสู MANDALAY HILL ซึง่
เปนจุดชมวิว ทิวทัศน ทีส่ วยงามที่สดุ ของเมือง
มัณฑะเลย
ณฑะเลย สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง เชิญทานบันทึกภาพ
ไวเปนที่ระลึก
โรงแรม Shwe inn gyine หรือเทียบเทาระดับสามดาว(
สามดาว(3***)
มัณฑะเลย – พุกาม
อรุณสวัสดิ์ยามเชา นําทานไปนมัสการพระมหามั
พระมหามัยมุนี อัน
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมาถือเปน
ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริย
ที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนือ้ นิ่ม” ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ.
689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว
ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงได
สรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี
และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมือง
พมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําให
ทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ําหนักถึง
700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อ
บูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบ
ของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่
นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมทั้งรวมพิธีการอันสําคัญลางพระ
พักตรถือเปนการสักการะเพื่อความเปนสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัวัด
กุสนิ ารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก แลวเดินทางสูสนามบินเมืองมัณฑะเลย
07.3
07.30 น. ออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยสายการบิน Asian Wings เที่ยวบินที่ W9-405
08.
08.00 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค” ที่มี
อายุกวา 200 ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักร
พุกามพรอมนําทานไปชอปปงตลาดเชาเมือง Nyuang –U
และสัมผัสแหลงโบราณสถานและประวัติศาสตรของ
อาณาจักรพุกาม นําทานชมเจดี
เจดียช เวสิกอง(SHWEZIGON
อง(SHWEZIGON
PAGODA) ซึ่งเปนสถูปของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสี
ทองขนาดใหญ ที่เชื่อวาภายในพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจา ตอจากนั้นนําทานชมวัวัดอนันดา(ANANDA
ดา(ANANDA
TEMPLE) ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม
จัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน ซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาใน
ยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือชางไดทําการสองแสงสวางเขาไปในวิหาร
เฉพาะใหตรงองคพระประธาน ทําใหมองดูโดดเดน สวยงาม
มาก จากนั้นพาทานชมวัวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สราง
โดยพระเจามนูกษัตริยแหงมอญ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sunset Garden
บาย
จากนั้นพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYI
(GUBYAUKKYI TEMPEL)
สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพ
จิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากนั้น
พาทานชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานวานาจะ
เพี้ยนมาจากคําวา “ติโลกมงคล” จากนั้นพาทานเที่ยวชมชเว
ชมชเว
กุจ(SHWEGUGYITEMPLE)แปลว
ี(SHWEGUGYITEMPLE)
าถ้ําทองที่ยิ่งใหญงดงามดวย
(SHWEGUGYITEMPLE)
ถาปตยกรรมที่อยูในชวงตอของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง
จากนั้นนําทานนมัสการเจดียสัพพัญ•ู ซึ่งเปนเจดียหที่สูงที่สุด
ในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี
(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานาน
ที่โหดรายตองตามไปฟง.... แลวชมพระอาทิตยยามอัสดงที่
เจดียชเวซานดอว(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยูกลาง
ทะเลเจดีย ทานสามารถมองเห็น ทะเลเจดียไดอยางชัดเจน
รับประทานอาหารค่ําพรอมชมโชวพื้นเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
ค่ํา
พักที่ Bawgathadi Hotel หรือเทียบเทาระดับสามดาว(
สามดาว(3***)
วันที่สาม
06.00
06.00 น.
07.45 น.
09.0
09.00 น.
10.30 น.

พุกามาม-เฮโฮเฮโฮ-อินเล
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แลวเดินทางสูสนามบินเมืองพุกาม
ออกเดินทางสู เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน Asian Wings เที่ยวบินที่ YJ-891
ถึงสนามบินเฮโฮ นําทานเดินทางตอสูเมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหวางทาง นําทาน
ชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่ง แปลวาสมปรารถนา มีอายุ 115 ป สรางโดยเจาฟาไทยใหญ
เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนําทานนั่งสามลอพมา หรือภาษา
พมาเรียกวาไซกา (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe)
ยามเย็น ทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพมา และชนกลุมตาง
ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผา ซึ่งในประเทศพมามีมากกวา
135 เชื้อชาติ และเจดียเกาแกประจําเมืองยอง ชเว แลวนํา
ทานลงเรือเพื่อเดินทางไปสูทะเลสาบอินเล(ลําละ5-6 ทาน) มี
ชูชีพสําหรับทุกทานเพื่อความปลอดภัย นําทาน ไปชมตลาดเชา
ซึ่งจะมีอยูหลายแหงหมุนเวียนกันไป เรียกวา FIVE DAYS
MARKET จะเปนศูนยรวมของชนเผาตางๆ ขนของจากดอย

เทีย่ ง
บาย

17.00 น.
วันที่สี่
06.00 น.
09.40 น.
10.35 น.

ซึงทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผาตางๆอยางใกลชิด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารลอยน้ํา (Nampan)
นําทานลองเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมความเปนอยูของชาวอินตา (ลูกแหง
ทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยูรอบ ๆ ทะเลสาบ ทานจะไดผานหมูบานชาวประมง,หมูบานผลิต
เครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ทานจะไดสัมผัสกับวิธีการหา
ปลาแบบชาวอินตาโดยใชเทาพายเรือขาเดียว และนําทานไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไมจันทน อายุนับพันป เดิมมี
ขนาดเพียง 5 ซ.ม.แตดวยศรัทธาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชนไดมาปดทองจนมีขนาดใหญ
กวาเดิมถึง 6 เทา นําทานลองเรือตอไปยังศูนย
ทอผาพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผาไหม,
ผาฝาย ลวดลาย ตาง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมูบาน
อินปอคอน นาซื้อเปนของที่ระลึก หลังจากนั้น
เดินทางกลับไปหมูบานผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ
สวนลอยน้ํา (Floating Garden) ที่ปลูกผัก
มากมาย เชน พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ใน
จํานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมาทั้งประเทศได
หลังจากนั้นนําทานไป Nga-Phe-Kyanng
Monastary เปนสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูป
สําคัญ ๆ ไวเปนจํานวนมากเปนวัดที่ไดรับการ
ประกาศใหเปนโบราณสถาน ประกอบดวยเสาไม
สักถึง 654 ตน สรางในป ค.ศ. 1205 สมัยพระ
เจามินดง และชมแมวกระโดดลอดบวงซึ่งไดรับ
การฝกมาอยางดีจากพระวัดนี้เพื่อโชวให
นักทองเที่ยวโดยฉพาะ
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย
พักที่ Paradise Inle Resort หรือเทียบเทาระดับสามดาว (3***)
อินเล - ยางกุง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก แลวนําทานเดินทางกลับสูเมืองยองชเว ระหวาง
ทางทานจะเห็นชาวอินตาออกเรือหาปลายามเชา แลวเดินทางตอสูสนามบินเฮโฮ
บินลัดฟาสูกรุงยางกุง โดยสายการบินแอรบากัน เที่ยวบินที่ W9 011
เดินทางถึงกรุงยางกุง นําทานเดินทางไปชม เจดียเ จาทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระ
นอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108
ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน
เปนศิลปะพมาที่งดงามโดยมีขนาดความยาวของ
องค 70 เมตร จากนั้นนําทานเดินทางไปผาน
ชมพระเจดี
พระเจดีย สุเล ( Sule Pagada ) องคพระ
เจดียสูงถึง 157 ฟุตตั้งอยูใจกลางกรุงยางกุง
สรางอุทิศใหแกสุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวของ
กับตํานานของพระมหาเจดียชเวดากอง หลังจาก
นั้นขับรถชมตัวเมืองยางกุง ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานยานใจกลางกรุงยางกุง จากนั้นขับรถชมตัวเมืองยางกุง ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานยานใจกลางกรุงยางกุงจากนั้นนําชม พระเจดียโบตะตอง ซึ่งเปนเจดียที่
สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได
ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงนี้กอน พระเจดียแหงนี้

12.00 น.
บาย

19.00น.

วันที่หา
07.00 น.
08.
08.00 น.

11.30 น.
12.00 น.
14.50 น.
16.20 น.

ไดถูก ทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม โดยมีความ
แตกตางกับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงคนเดินเขาไป
ภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคน
ไดเขามากราบใหไหวมองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย
ไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพมา
นํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว นําทานสักการะ
ขอพร จาก “เทพทันใจ”
ใจ” (นัตโบ ยี) ซึ่งชาวพมาใหความ
เคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวาอธิฐานสิ่งใดจะ
สมความปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําคณะไปชอปปง ตลาดโบโจก (Bogyoke
Market) ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมาความหลากหลายของสินคาของฝากของที่ระลึก
มากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ
เชน ผาปูโตะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผาโสรงหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก จากนั้น
นําทานเขาชม มหาเจดียชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศ
พมา เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชร
อยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู
72กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทงั้ ผูคนชาวพมาและ
ชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใช
ในการกอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มีจํานวนมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต) พรอมชมการแสดงนาฎศิลป
ของพมาอันงดงามออนชอย ที่ภัภตั ตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สราง
ขึ้นในป 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเปนรูปนกการะเวก สัตวปาในหิมพานตพรอม
ทิวทัศนของมหาเจดียชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามนาประทับใจอยางยิ่ง
โรงแรม New Aye Yar หรือเทียบเทาระดับสามดาว
ยางกุง – เชียงใหม
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนําทานเดินทางไปสักการะ พระหินออน (เจาดอจี
ดอจี)ซึ่ง
เปนพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดใน
พมามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยชางชาวเมือง
มัณฑะเลย ซึ่งถือวาเปนชางที่ฝมือดีที่สุดของ พมา นําชมปาง
ชางเผือก ที่เปนชางคูบานคูเมืองของพมามีสีขาวเผือกตลอด
ทั้งตัวจํานวน 3 เชือก ตองตามคชลักษณะของชางเผือกทุก
ประการ และแวะนมัสการ พระเขี้ยวแกว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูสนามบิน เมกาลาดอน ยางกุง
บินลัดฟากลับสูเชียงใหม โดยสายการบินแอรบากัน W9 9607
ถึงทาอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กําหนดการเดินทาง 1717-21 กันยายน 2557
2557
อัตราคาบริการ ผูใหญพักหองละ 2 ทานๆละ
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผูใหญเสริมเตียง ทานละ
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผูใหญไมเสริมเตียง ทานละ
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ

34,500
34,500
29,500
4,500

บาท
บาท
บาท
บาท

กําหนดการเดินทาง 2222-26 ตุลาคม 2557
อัตราคาบริการ ผูใหญพักหองละ 2 ทานๆละ
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผูใหญเสริมเตียง ทานละ
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผูใหญไมเสริมเตียง ทานละ
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ

39,500
39,500
33,500
5,500

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับทุกเสนทาง ตามรายการ และรวมคาภาษีน้ํามัน ณ วันทื่ 31 ธ.ค .2556
คา VISA เขาประเทศพมา
คาภาษีสนามบินพมา
คารถนําเที่ยวและคาที่พัก, คาอาหารตามรายการ เมนูพิเศษ สําหรับ 8 ทานขึน้ ไปเทานั้น
ไกดและคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่
มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินทานละ 1,000,000 บาท,
คารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินทานละ 500,000 บาท

1.
2.
3.

คามินิบารในหองพัก และคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
คาภาษีน้ํามัน ถามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจาก วันทื่ 31 ธ.ค .2556
คาทิปไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ

อัตรานีไ้ มรวม

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยถือประโยชนลูกคาเปนสําคัญ

สิง่ ทีค่ วรเตรียมไป สัมภาระสวนตัว เชน เสื้อแขนยาว, รองเทาสวมใสสบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
รวมทั้งคนรูใจ
การเตรียมเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุการใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือนและรู
นและรูปถาย 2
นิว้ 3 ใบสี พืน้ ขาวเทานัน้ ( รูปขาว ดํา หรือรูปโพลาลอยด ใชไมได) การยื่นวีซา พมา ตองใชเวลา
ดําเนินการประมาณ 2 อาทิตย กรณีตองเรงวีซา ในเวลาจํากัด ตองมีคาเรงเพิม่ ทานละ 1000
1000 บาท
ขอบคุณทุกทานทีใ่ ชบริการ

