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ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป

สนามกอล์ฟ



The Shwe Man Taung Golf Club

สถานท่ีท่องเท่ียว

รว่มพิธล้ีางพระพักต์พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอร์
มัณฑะเลย์ฮลิล์

 ราคา

 จำนวผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน

เดินทาง     2 -3     คน 18,900

เดินทาง     4 - 5     คน 16,900

เดินทาง     6 - 7     คน 15,900

เดินทาง     8 - 9     คน 14,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay+International+Airport,+Tada-
U,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.7997794,95.9584211,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30cba6
d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!1m5!1m1!1s0x30cb0
d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay+International+Airport,+Tada-U,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.7997794,95.9584211,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30cba6d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!1m5!1m1!1s0x30cb0d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

10:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์
12:15    เหนิฟ้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์  เท่ียวบินท่ี PG 709
13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 
เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ อิสระตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ  AMRAPURA   เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป
12 กิโลเมตร ในฐานะเมืองราชธานเีก่าท่ีเคยรุง่เรอืงมาเกือบ 76 ปี 
วัดมหากันดายง  สถานท่ีพระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเล่าเรยีนธรรมะ
และพระไตรปิฎก เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า 
สะพานไม้อูเบ็ง  เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ
กับเกาะท่ีชื่อว่าแต๊ะเตหยัว ท่ีอยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน 
อิสระในเมืองมัณฑะเลย์ ตามอัธยาศัย
ซึ่งมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้ อเป็นของท่ีระลึก เช่น ทอไหม,
แกะสลักงาช้าง, สลักหนิอ่อนเป็นพระพุทธรปู แผ่นทองคำเปลว

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW
PAGODA - มัณฑะเลย์ฮลิ

http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Shwe+Mann+Taung+Golf+Course,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+
(Burma)/@21.589965,94.9248985,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30b5e503
93d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6c9
1bbc6df7b:0x662534a57b4d6d01!2m2!1d96.0985718!2d22.0138188!1m5!1m1!1s0x30cb6c
5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.1129548!2d22.004741!1m5!1m1!1s0x30cb6c8
991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf
Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี  
เสรจ็การออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนท่ีจะเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์   วัด KUTHODAW
PAGODA  MANDALAY HILL 

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW
PAGODA - มัณฑะเลย์ฮลิ

https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Shwe+Mann+Taung+Golf+Course,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+(Burma)/@21.589965,94.9248985,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6c91bbc6df7b:0x662534a57b4d6d01!2m2!1d96.0985718!2d22.0138188!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.1129548!2d22.004741!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สนกุสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงท่ี ....สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung
Golf Club

Holes    18 ....Length    6,669 yards ...Location    Located about 10
minutes' drive from downtown Mandalay, at the foot of the
Mandalay Hill.
Facilities    

Two-storey Club House: Restaurant and Bar, Pro-Shop
Golf clubs/Shoes/Carts for hire
Separate Practice range 5 mns from the Course
Golf Tuition available on request 
Caddies  available
Swimming Pool

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-
408793245984995/reviews/?ref=page_internal
ชม วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้หลังนี้ แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักท่ีพระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต
หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้ อถวายวัดแหง่นี้
ทางวัดได้ประกอบข้ึนใหม่เป็นพระวิหาร 
วัดกุโสดอร์  KUTHODAW PAGODA 
ชมหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก
มัณฑะเลย์ ฮิลล์  MANDALAY HILL  จุดชมวิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW
PAGODA - มัณฑะเลย์ฮลิ

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-408793245984995/reviews/?ref=page_internal
http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/


วันท่ี 3
นมัสการพระมหามัยมุน ี- มิงกุน ทัวร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8
%B5+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+International+Airport,+Tada-
U,+Myanmar+
(Burma)/@21.8388143,95.9072249,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6d
b7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1307097!2d21.972714!1m5!1m1!1s0x30cb6
d4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.078527!2d21.951914!1m5!1m1!1s0x30cba6d
622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

04:00    เช้าตรู ่นำท่านมัสการพระมัยมุนี
เสรจ็พิธแีล้วกลับโรงแรมเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม   
เดินทางชมสถานนท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี
 วัดกุสินารา  และ มิงกุน ทัวร์
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเฃค็อิน และโหลดสัมภาระ
19:15    เหนิฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
 เท่ียวบินท่ี PG714
21:40    ถึงสนามบินนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+International+Airport,+Tada-U,+Myanmar+(Burma)/@21.8388143,95.9072249,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6db7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1307097!2d21.972714!1m5!1m1!1s0x30cb6d4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.078527!2d21.951914!1m5!1m1!1s0x30cba6d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นมัสการพระมหามัยมุน ีอันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04:00
วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ท่ีสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิพิพานของพ
ระพุทธเจ้า
เมืองมิงกุน  ส่วนหนึง่ของอมรปุระ
แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรอืเท่าน้ัน
ระฆังมิงกุน ระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน
เจดีย์ชินพิวมิน หรอื เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนอืระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามาก 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 3
นมัสการพระมหามัยมุน ี- มิงกุน ทัวร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด



ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ราคาไม่รวม Caddy fee & golf cart
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าระวางกระเป๋า ท่ีมีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินระบุไว้
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/golf/1060

https://www.atsiamtour.com/golf/1060
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