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 มณัฑะเลย ์พนิอลูวนิ สี3ป้อ อมรปรุะ 
5 วนั 4 คนื   

 
จากกรงุเทพฯ เราจะบนิลดัฟ้าสูม่ณัฑะเลย ์ราชธานสีดุทา้ยแหง่พมา่ 
เพืCอจะเดนิทางตอ่สูรั่ฐฉานดนิแดนแหง่หบุเขาทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของสหภาพเมยีนม
า รัฐฉานยงัมเีรืCองราวทางประวตัศิาสตรท์ีCเรน้ลบั ตอ้งหา้ม และน่าออกคน้หาเป็นอยา่งยิCง 
นอกจากนัOนยงัมคีวามงดงามทางธรรมชาตหิลายแหง่และยงัคงความสมบรูณเ์ป็นอยา่งมาก 
เรืCองราวของรัฐฉานถกูถา่ยทอดสูโ่ลกภายนอกผา่นนักเขยีนชืCอดงัของโลกมากมาย 
ไมว่า่จะเป็น จอรจ์ ออรเ์วลล,์ มอรสิ คอลลสิ, และทีCโดง่ดงัทีCสดุกเ็ห็นจะเป็น องิเง ่ซาเจนท ์
หรอื พระนางสจัุนทร ี
มหาเทวอีงคส์ดุทา้ยแหง่นครสีCป้อกบัเรืCองราวทางการเมอืงในชว่งการปฏวิตัขิองนายพลเนวนิแ
ละการหายตวัไปของเจา้ฟ้าจา่แสงผูเ้ป็นพระสวาม ียอ้นรอยตํานานแหง่เจา้ฟ้าหลวงเมอืงสีCป้อ 
พรอ้มพาทา่นนัCงรถไฟขา้มสะพานกอ็กเต็ก (Gokteik) 
ซึCงเป็นสะพานรถไฟทีCยาวและเกา่แกท่ีCสดุของพมา่ 
และสมัผัสเมอืงตากอากาศทีCข ึOนชืCอทีCสดุของประเทศพมา่ ณ เมอืงพนิอลูวนิ (Pyin Oo Lwin) 
สขุใจไปในดนิแดนรัฐฉาน ยอ้นอดตีสูย่คุรุง่เรอืง 
 
โปรแกรมการเดนิทาง       
 
วนัแรก กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วหิารชเวนนัดอร ์– วดักโุสดอ               

มณัฑะเลยฮ์ลิล ์             
 
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (อาคาร 1) ช ัNน 

3 ประต ู1-2 สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) ซึCงมเีจา้หนา้ทีCบรษัิทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกเรืCองสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

 
10.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที3ยวบนิที3 FD244 สายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 
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12.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศเมยีนมา ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

ปรับเวลาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิCน (เวลาทีCพมา่ชา้กวา่ทีCประเทศไทย 30 นาท)ี 
จากนัOนนําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพของเมอืงสกาย 
ลุม่แมนํ่Oาอริวะด ีและเจดยีจํ์านวนมากมายทีCตั Oงเรยีงรายอยูบ่นภเูขา และรมิฝัCงแมนํ่Oา 

 
เที3ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัอาหาร นําทา่นชม  
                   พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึOนโดยพระเจา้มนิดงภายหลงัการยา้ยเมอืงหลวงจากอมรปรุะมา 
                   ยงัมณัฑะเลยเ์พืCอหนทีหารองักฤษ เป็นพระราชวงัทีCสรา้งดว้ยไมส้กัทั Oงหลงัจนไดช้ืCอวา่มคีวาม 
                  งดงามมากทีCสดุแหง่หนึCงในเอเชยี มคีนํูOารอบพระราชวงัและประตทูีCย ิCงใหญ ่แตใ่นสมยั 
                  สงครามโลกครัOงทีCสอง ทหารองักฤษคดิวา่พระราชวงันีOเป็นแหลง่ซอ่งสมุกองกําลงัของญีCปุ่ น จงึ 
                  ไดทํ้าลายพระราชวงัเสยีโดยการทิOงระเบดิในวนัทีC 20 มนีาคม พ.ศ. 2488 จนไดรั้บความ 
                  เสยีหาย พระราชวงัทีCเห็นอยูใ่นปัจจบุนันีOทางรัฐบาลพมา่ไดจํ้าลองขึOนมาใหมโ่ดยการลอกแบบ 
                  โครงสรา้งเดมิ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั พระตาํหนกัไมส้กัชเวนนัดอร ์ 
                   (Golden Monastery) ซึCงสรา้งดว้ยไมส้กัทองทั Oงหลงัพรอ้มงานไมแ้กะสลกัวจิติรงดงาม ม ี
                   อายมุากกวา่ 100 ปี และเป็นวหิารไมส้กัเพยีงหลงัเดยีวของพระเจา้มนิดงทีCรอดจากการเผา 
                  ทําลายในชว่งสงครามโลกครัOงทีCสอง ภายหลงัพระองคท์า่นสิOนพระชนม ์กษัตรยิธ์บีอหรอืสีCป่อ  
                  พระโอรสกท็รงยกพระตําหนักนีOถวายเป็นวดั สถาปัตยกรรมของพระตําหนักแสดงถงึงานฝีมอื 
                  อนัประณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ จากนัOนนําทา่นนมสัการ วดักโุสดอ ซึCงทีCน ี
                  เป็นอนุสรณแ์หง่การสงัคยานาพระไตรปิฏกครัOงทีC 4 สรา้งขึOนพรอ้มกบัการสรา้งเมอืงในปี พ.ศ.  
                  2400 พระเจา้มนิดงทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขนัธล์งบนหนิออ่น 729 แผน่  
                  ถอืเป็นพระไตรปิฏกเลม่ใหญท่ีCสดุในโลก และถอืเป็นครั Oงแรกในประวตัศิาสตรท์ีCมกีารบนัทกึพระ 
                  ไตรปิฏกเป็นภาษาบาลแีละไดนํ้ามาประดษิฐานในมณฑปอยูร่อบ ‘พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ’ ม ี
                  ความสงู 30 เมตร ซึCงจําลองรปูแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุามนัCนเอง 
 
เย็น             เดนิทางไป มณัฑะเลย ์ฮลิล ์ตั Oงอยูก่ลางเมอืงมณัฑะเลย ์มคีวามสงู 236 เมตร เป็นจดุชมววิทีC 
                   สวยงามและมปีชูนยีสถานสําคญัๆ ใหนั้กทอ่งเทีCยวไดช้มกนั ทั Oงธรรมชาต ิการชมววิทวิทศันอ์นั 
                  สวยงาม และสามารถมองเห็นเมอืงมณัฑะเลยไ์ดเ้กอืบทั Oงหมด 
 
คํ3า              ä บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร 
                  นําคณะเขา้สูท่ีCพัก ã โรงแรม Victoria Palace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
                                                                                                                         

วนัที3สอง        มณัฑะเลย ์– พนิอลูวนิ – เจดยี ์Maha Ant Htoo Kan Thar - นํ Nาตกปเว กอ๊ก                        
สวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี          

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง       

พนิอลูวนิ (Pyin Oo Lwin) รถวิCงไปบนถนนสมยัสงครามโลกครัOงทีCสอง 
หรอืทีCเรยีกกนัในยคุสงครามวา่ Burma Road มุง่หนา้ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื ราว 60 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัCวโมงกม็าถงึเมอืงพนิอลูวนิหรอืมอีกีชืCอหนึCงวา่ ‘เมเมี�ยว’ 
(Maymyo) 
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เมอืงพักตากอากาศทีCมชีืCอเสยีงของประเทศพมา่มาตั Oงแตย่คุสมยัอาณานคิมองักฤษ 
และทีCแหง่นีOทา่นจะไดส้มัผัสอากาศทีCบรสิทุธิ� เย็นสบายตลอดทั Oงปี  

 
11.00 น.      เดนิทางถงึเมอืงพนิอลูวนิ จากนัOนนําทา่น น ั3งรถมา้ ชมเมอืงพนิอลูนิ เกบ็ภาพไวเ้ป็นทีCระลกึ 

ยา่นหอนาฬกิา Purcell Tower สญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของเมอืงพนิอลูวนิ 
จากนัOนนําทา่นไปชมความงดงามของพชืเมอืงหนาวทีC สวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี
(National Kandawkyi Botanical Garden) สวนแหง่นีOตั OงขึOนในปี ค.ศ. 1915 (พ.ศ. 
2458) โดย Alex Rodger และออกแบบใหเ้หมอืนกบั สวนพฤกษศาสตรห์ลวงเมอืงควิ (Royal 
Botanic Gardens) หรอืสวนควิ (Kew Gardens) ในประเทศองักฤษ 
ภายในสวนแหง่นีOประกอบดว้ยสนามหญา้สวนหยอ่ม สระนํOาขนาดใหญ ่และมป่ีาธรรมชาต ิ
เป็นองคป์ระกอบภายในสวน 
นอกจากจะตกแตง่สวยงามแลว้ยงัมกีารใหค้วามรูด้า้นพรรณพชืและการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิC
งแวดลอ้ม มพีืOนทีCกวา้งขวางถงึ 2,700 ไร ่
ภายในสวนพฤษศาสตรม์กีารปลกูพชืพันธุพ์ืOนเมอืงกวา่ 514 สายพันธุ ์ตน้ไมจ้ากตา่งประเทศ 
74 สายพันธุ ์มกีารปลกูไผก่วา่ 75 ชนดิ กลว้ยไมพั้นธุพ์ืOนเมอืงกวา่ 300 ชนดิ 
นอกจากนัOนยงัมกีารปลกูดอกไมอ้กีจํานวนหลากหลายสายพันธุ ์
โดยเฉพาะดอกกหุลาบทีCถกูมาปลกูในสวนแหง่นีOกวา่ 25 สายพันธุ ์
เป็นสถานทีCทอ่งเทีCยวของผูท้ีCชืCนชอบธรรมชาตแิละตน้ไมอ้ยา่งแทจ้รงิ  

 
เที3ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย หลงัอาหาร นําทา่นสมัผัสความงดงามทางธรรมชาตอินัแสนประทบัใจทีC นํ Nาตกปเว กอ๊ก 

(Pwa Gauk Falls) หรอื นํOาตกแฮมพเ์ชยีร ์(Hampshire Falls) 
ซึCงเป็นทีCนยิมเรยีกกนัในสมยัอาณานคิมองักฤษ 
นํOาตกแหง่นีOสวยงามและมสีภาพแวดลอ้มทีCเงยีบสงบ 
เป็นอกีหนึCงสถานทีCทอ่งเทีCยวยอดนยิมของชาวพมา่ จากนัOน นําทา่นนมสัการวดั Maha Ant 
Htoo Kan Thar Pagoda ซึCงประดษิฐานพระพทุธรปูทีCคนไทยเรยีกวา่ ‘พระทนัใจ’ 
ซึCงแกะสลกัจากหนิออ่นทั Oงองค ์ตามประวตักิลา่ววา่ 
มชีาวจนีไดม้าบชูาองคพ์ระทนัใจไปไวท้ีCประเทศจนี ระหวา่งการเดนิทาง รถเกดิอบุตัเิหต ุ
องคพ์ระตกจากรถ ไมส่ามารถจะยกขึOนรถไปไดอ้กีไมว่า่จะใชเ้ครนชว่ยยกกต็าม 
สดุทา้ยจงึตอ้งสรา้งวดับรเิวณนีOเพืCอประดษิฐานพระพทุธรปูหยกขาวองคน์ีO พรอ้มกบัตั OงชืCอวา่ 
‘มหาอนัตกูานตาร’์ ซึCงแปลเป็นไทยไดว้า่ ‘เป็นสิCงศกัดิ�สทิธิ� มหศัจรรย ์ทีCใหค้วามรํCารวย 
โชคดแีกผู่ก้ราบไหว’้ 
และเชืCอกนัวา่เป็นพระรักชาตอิกีดว้ยจากนัOนนําทา่นกลบัเขา้สูต่วัเมอืงพนิอลูวนิ  

 
คํ3า บรกิารอาหารคํ3า  ณ  หอ้งอาหาร หลงัอาหารนําทา่นกลบัสูโ่รงแรม 

 
ã พกัที3โรงแรม Shwe Nan Htike Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
วนัที3สาม พนิอลูวนิ – ส ี3ป้อ – สะพานโกก๊เทค๊ – หอเจา้ฟ้าเมอืงส ี3ป้อ – เจดยีบ์อจ ูพญา     
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 เชา้      มงิกะลาบา่...ยามเชา้อนัสดใส บรกิารอาหารเชา้   ณ   หอ้งอาหารของโรงแรม หลงั  
                   รับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืCอเดนิทางดว้ยรถบสั V.I.P สูเ่มอืง 
                   หนองโฉว ่(Nyaung Cho) หรอืหนองเขยีวในภาษาไทยใหญ ่จากนัOน นําทา่นขึOนรถไฟสู ่
                   เมอืงหนองเปง (Nyaung Peng) ทีCงดงามดว้ยทุง่หญา้หบุเขา และภสูงู ไฮไลทก์ค็อืการนัCง 
                   รถไฟขา้ม สะพานโกก๊เทค๊ (Gokteik) ซึCงเป็นจดุทีCสงูทีCสดุของเสน้ทางรถไฟสายนีOสรา้งใน 
                   ปี ค.ศ. 1903 โดยตวัสะพานมคีวามสงู 95 เมตร ยาว 650 เมตร กอ่สรา้งโดยบรษัิท เพนซลิเว 
                   เนยีสตลี อเมรกิานับเป็นสะพานรถไฟทีCสงูเป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นสะพานรถไฟทีC 
                   เกา่แกแ่ละยาวทีCสดุในพมา่ หลงัจากเดนิทางถงึเมอืงหนองเปง  เราจะเปลีCยนเป็นรถบสัเพืCอ 
                   เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงสีCป้อ  
 
เที3ยง          บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 
 
บา่ย              นําทา่นเดนิทางตอ่ไป เมอืงสี3ป้อ ระหวา่งทาง เราจะแวะนมสัการวดัประจําเมอืงสีCป้อ  
                   เจดยีบ์อจ ูพญา หรอืทีCเรยีกวา่วดัเจดยีพ์ระสีCองคซ์ ึCงเป็นวดัทีCสวยงามทีCสดุในเมอืงสีCป้อและ 
                   เจา้ฟ้าชาวไทยใหญห่ลายพระองคก์เ็คยเสด็จมานมสัการองคพ์ระเจดยีแ์หง่นีOเชน่กนั เดนิทาง 
                   ถงึ เมอืงสี3ป้อ เมอืงอนัเป็นตํานานรักอมตะของเจา้ชายแหง่รัฐฉานกบัสาวชาวออสเตรยีซึCง 
                   บนัทกึผา่นหนังสอื Twilight Over Burma: My Life as a Shan Princess แปลโดยคณุมนันยา 
                   และตั OงชืCอใหมเ่ป็นภาษาไทยวา่ “สิOนแสงฉาน” ซึCงเป็นเรืCองราวความรักระหวา่งเจา้ฟ้าชาวไทย 
                   ใหญน่ามเจา้จา่แสงและหญงิสาวชาวออสเตรยีนามองิเหง ่ซาเจน้ท ์ในชว่งการเปลีCยนถา่ย 
                   ทางการเมอืงครั Oงใหญใ่นพมา่สมยัทีCนายพลเนวนิทําการปฏวิตัยิดืประเทศและนําไปสูเ่รืCองราว 
                   ทางประวตัศิาสตรท์ีCเรน้ลบั ตอ้งหา้ม และน่าออกคน้หาเป็นอยา่งยิCง นําทา่นชม เมอืงเกา่โอง 
                    ปอง หรอื Little Bagan ซึCงมลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืงพกุามแตม่ขีนาดเล็กกวา่ ตามดว้ย  
                   วดัมหานนัดาคนัทา (Bamboo Stupa) ซึCงเป็นวดัเกา่แกข่องเมอืงสีCป้อ จากนัOนนําทา่นไป 
                   เยอืน หอเจา้ฟ้าเมอืงสี3ป้อ ซึCงมรีปูทรงสไตลย์โุรปสองชั Oน ซึCงปัจจบุนันีO หอเจา้ฟ้าทรดุโทรม  
                   และเกา่ลงไปมากเพราะไมไ่ดรั้บการซอ่มแซมมานานหลายปี หอเจา้ฟ้าแหง่นีOถกูสรา้งขึOนเมืCอปี  
                   พ.ศ. 2467 และมเีจา้จา๋มพงษ์ เจา้หญงิจากเมอืงแสนหวใีต ้หรอืทีCเรยีกกนัวา่ ‘เมอืงใหญ’่ เป็น 
                   ผูด้แูลหอเจา้ฟ้าอนัใหญโ่ตนีOแตเ่พยีงผูเ้ดยีว เจา้จา๋มพงษ์แตง่งานกบัเจา้อจูา่ซึCงเป็นหลานชาย 
                   แท ้ๆ  ของเจา้จา่แสง เรยีกไดว้า่ทา่นมศีกัดิ�เป็นหลานสะใภข้องเจา้จา่แสงนัCนเอง จากตกึเจา้ฟ้า 
                   จะม ีแมนํ่ Nาตหูรอืแมนํ่ Nาโตก๊ตาวด ีอยูข่า้งๆ มสีระวา่ยนํOาสมีรกต สนามเทนนสิของเจา้ฟ้า 
                   จา่แสง หอเจา้ฟ้าซึCงถกูดดัแปลงเป็นหอ้งรับแขก และหอ้งแสดงภาพประวตัเิจา้ฟ้าสีCป้อ โดย 
                   เจา้จา๋มพงษ์จะอธบิายประวตัคิวามเป็นมาของตวับา้นทีCหอ้งโถงรับแขก ซึCงเป็นสว่นเดยีวของ 
                   ในหอเจา้ฟ้าทีCเปิดสําหรับบคุคลภายนอก พรอ้มกบัเลา่เรืCองราวจากรปูถา่ยแตล่ะใบ ขา้วของ 
                   เกา่แกแ่ตล่ะชิOนดว้ยตนเอง ซึCงแน่นอนวา่ประวตัศิาสตรจ์ากบคุคลทีCเป็นสว่นหนึCงของเรืCองราว 
                   นัOน เปรยีบเหมอืนอาหารอนัโอชะสําหรับผูห้ลงใหลเรืCองราวในอดตีอนัซบัซอ้นของชาวไทใหญ ่ 
                   ตั Oงแตเ่รืCองราวของตกึทรงโคโลเนยีลอนัเกา่แกแ่หง่นีO และบคุคลในภาพถา่ยขาวดําทีCลว้นโลด 
                   แลน่อยูใ่นยคุทีCการเมอืงพมา่ดเุดอืดถงึขดีสดุ สมควรแกเ่วลานําทา่นไปเชค็อนิทีC ã โรงแรม  
                   Riverside@Hsipaw หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
คํ3า ä บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร  

นําคณะเขา้สูโ่รงแรมและอสิระพักผอ่น   
 
วนัที3ส ี3 ส ี3ป้อ – ถํ Nาเป๊กชงิเหมว่ – มณัฑะเลย ์  
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07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
                     จากนัOน นําทา่นเดนิทางกลบัสูม่ณัฑะเลย ์
 
เที3ยง            บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 
 
บา่ย              ชมถํOา เป๊กชงิเหมว่ (Peik Chin Myang Cave) ซึCงอยูท่าง เหนอืกอ่นถงึเมอืงพนิอลูวนิ 

ประมาณ 20 กม. เป็นถํOาทีCมคีวามลกึถงึ 1,500 เมตร ประกอบไปดว้ยหนิงอก หนิยอ้ย 
ตามธรรมชาตสิวยงามและมกีารสรา้งพระพทุธรปูบรรจไุวภ้ายในเป็นจํานวนมากตามความเชืCอแ
ละศรัทธาของชาวพมา่ จากนัOนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์

 
เย็น              เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์ 
คํ3า ä บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ีCพัก ã โรงแรม Victoria Palace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
วนัที3หา้ มณัฑะเลย ์– พระมหามยัมณุี – สะพานไมอ้เูบ็ง– สนามบนิมณัฑะเลย ์– 

สนามบนิดอนเมอืง 
 
04.00 น. นําทา่นไปนมสัการ พระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิCงศกัดิ�สทิธิ�สงูสดุ 1 ใน 5 

แหง่ของพมา่ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญท่รงเครืCองกษัตรยิท์ีCไดรั้บการขนาน
นามวา่ “พระพทุธรปูทองคําเนืOอนิCม” ทีCพระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึOนเมืCอปี พ.ศ. 689 
มขีนาดความสงู 12 ฟตุ 7 นิOว หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา้ 2 นิOว ทรงเครืCอง 
ประดบัทองปางมารวชิยั จากนัOนนําทา่นเขา้รว่มพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามนุ ี 

 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
07.00 น. นําทา่นชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) 

สะพานไมท้ีCยาวทีCสดุในโลกทอดขา้มทะเลสาบทองตามนั (Toungthamon) ไปสูว่ดัจอกตอจ ี
ซึCงมเีจดยีท์ีCสรา้งตามแบบวดัอนันดาแหง่พกุาม 
ตามประวตัเิลา่วา่มกีารนําไมม้าจากพระราชวงัเกา่กรงุองัวะมาสรา้งขา้มทะเลสาบ 
จากนัOนนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมณัฑะเลย ์ 

 
12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิมณัฑะเลย ์ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เทีCยวบนิทีC FD245 
 
15.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

รายการทอ่งเที3ยวนีNอาจเปลี3ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี3ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม  
โดยอยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ3นในคร ัNงน ัNน ๆ  

โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั และขึNนอยูก่บัสภาพการณป์จัจบุนั 
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