 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ม.ค. 2019 15:07

ทัวร์กอล์ฟพมา่ มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 ทา่ น
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
กร๊ ปุ ส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
สนามกอล์ฟ
the Shwe Man Taung Golf Club

สถานที่ท่องเที่ยว
รว่ มพิธลี ้ างพระพักต์พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดวัด KUTHODAW PAGODA
มัณฑะเลย์ฮลิ ล์




ราคา
จำนวผ้ เู ดินทางเลน่ กอล์ฟ

ราคา/คน

เดินทาง 2 -3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน

17,900.15,500.-

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

14,800.13,900.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ ป็ง - ซิต้ ที ั วร์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ ป็ง - ซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง บรเิ วณผ้ โู ดยสารขาออกตา่ งประเทศ
สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ
00:00 ออกเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ
คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานไม้อู่เบ็ง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์
เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย 30 นาที ผา่ นพิธกี ารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกอ่ นออกเดินทาง
ช่วงบ๋าย
เดินทางกลับสเู่ มืองมัณฑะเลย์ อิสระตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางสู่เม ืองอมรปุระ AMRAPURA
เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร
ในฐานะเมืองราชธานเี ก่าที่เคยรงุ่ เรอื ง เป็นราชธานเี พียง 76 ปี
กอ่ นที่พระเจ้ามินดงจะย้ายราชธานไี ปยังเมืองมัณฑะเลย์
ปัจจุบันบรเิ วณเมืองอมรปุระไมป่ รากฎอาคาร
พระราชวังหลงเหลืออยเู่ นือ่ งจากถูกรื้อถอนไปสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์จนหมดสิ้ น
แตส่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
และศิลปะวัฒนะธรรมที่ดึงดูดนักทอ่ งเที่ยวให้เดินทางมาเยือนเมืองอมรปรุ ะอยตู่ ลอดเวล
า
ทำบญุ ที่ วั ดมหากั นดายง สถานที่พระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเล่าเรยี นธรรมะ
และพระไตรปิฎก เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดของพม่า
มีกฎระเบียบและการปฎิบัติท่เี ครง่ ครัด
ทำให้ชาวพมา่ ส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมาก ในทุกๆวันเวลา
10.30 น. พระภิกษ ุ สามเณร จะเดินเรยี งแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหาร
จากพุทธศาสนกิ ชน และนักทอ่ งเที่ยว รวมถึงการนำข้าวสาร อาหารแห้ง สมุดปากกา
ดินสอ และอุปกรณ์การเรยี น มาบรจิ าค

วันที่ 1

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก
กรงุ เทพฯ - มัณจะม
ฑะเลย
ซิต้ ที ั วร์ิคเท่าสะพานนี้ อูเบ็ง หรอื ที่คนพม่าเรยี กว่าอูเปง
์ - สะพานไม้อ่าเู ปหร็งอื -โรแมนต
ีสะพานใหนยาวเท
เป็นชื่อข้าราชการผ้ ใู หญผ่ ้ สู ร้างสะพานนี้ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหวา่ งเมืองอมรปุระ
กับเกาะที่ชื่อวา่ แต๊ะเตหยัว ที่อยกู่ ลางทะเลสาบตองตะมาน
อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่ร้ อื มาจากพระราชวังเกา่ แหง่ กรงุ อังวะ
และอาคารเกา่ แถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้ งส้ ิน 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
สะพานไม้อูเบ็ง ถือวา่ มีทิวทัศน์ที่งดงามมาก
โดยเฉพาะชว่ งพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ
ช่วงบ่าย
นำเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานสี ุดท้าย คำว่า มั ณฑะเลย์ แปลว่า
กองมณี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างก้ งุ ในสมั้ ยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้วา่
หลังที่เสด็จปรนิ พิ พานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานขี ้ ึนที่นี่
และแผข่ ยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เมื่อเวลาผา่ นมา 2,400 ปี
พระเจ้ามินดงทรงชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ตา่ งพระมารดา
จากนั้ นทรงย้ายราชธานจี ากเมืองอมรปรุ ะมาที่มัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว
150,000 คน สมดังพทุ ธพยากรณ์
เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้อเป็นของที่ระลึก เช่น
ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหนิ อ่อนเป็นพระพุทธรปู แผ่นทองคำเปลว
อาหาร

ที่พัก

วันที่ 2

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar

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

วันที่ 2

สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW
PAGODA - มัณฑะเลย์ฮลิ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf
Club เพื่อทกุ ทา่ นได้วาดวงสวิงกันอยา่ งเต็มที่
ช่วงบ่าย
เสรจ็ การออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมื
องมัณฑะเลย์ เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์ วัด KUTHODAW PAGODA MANDALAY
HILL
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
สนกุ สนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung
Golf Club
Holes 18
Length 6,669 yards
Course Designer .......
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-Resort408793245984995/reviews/?ref=page_internal
ช่วงบ่าย
ชมวิห ารชเวนั นดอร์ ตามประวัติเลา่ กันตอ่ มาวา่
วิหารไม้หลังนี้แตเ่ ดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์
และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต

หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้ร้ อื ถวายวัดแหง่ นี้
วันที่ 2 ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร
ั นดอร์ ีห- าสนบ
สนามกอล์ฟ Theนำพระพ
ShweุทMan
TaungิษGolf
ชมว่สิหรารชเวน
วัด KUTHODAW
ั ลลังก์
ธรปู มาประด
ฐานไวClub
้ บนบุษ- บกที
้ างเลียนแบบส
ั สดุที่ใช์ ฮ้ เปลิ ็นเครือ่ งไม้ทั้งหลังชา่ งได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดตา่ งๆ
PAGODA - มัณวฑะเลย
เชื่อวา่ แตเ่ ดิมคงปิดทองเปลวอรา่ มทั้ งองค์
ตอ่ มาทองได้จางหายไปสว่ นที่เหลือจะอยดู่ ้ านในที่ไมโ่ ดนแดดฝน
ความสำคัญของวิหารแหง่ นี้คือเป็นงานชา่ งหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้ สูญ
หายหมด
ชมหนังสือที่ได้รับการยกยอ่ งวา่ เป็นหนังสือเลม่ ใหญท่ ี่สดุ ใน โลกที่ วั ด KUTHODAW
PAGODA วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ชา่ งแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบง่ เป็นพระธรรมขรรค์
รวมทั้ งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผน่ หนิ ออ่ น 729 แผน่
อีกหนึง่ แผน่ สลักประวัติและเรือ่ งราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้ งหมด 730 แผน่
ใช้เวลาในการแกะสลักทั้ งสิ้ น 8 ปี แตล่ ะแผน่ มีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต
โดยแบง่ เป็นพระสูตร 410 แผน่ พระวินัย 111 แผน่ พระอภิธรรม 208 แผน่
MANDALAY HILL ซึ่งเปน็ จดุ ชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้ งเมือง
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
อิสระที่สนามกอล์ฟ

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar

มัณฑะเลย์ -นมัสการพระมหามัยมุนี - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

มัณฑะเลย์ -นมัสการพระมหามัยมุนี - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานนที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี วัดกุสินารา
ได้เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃค็ อิน และโหลดสัมภาระ
00:00 ออกเดินทางสู่สนามบิน... กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ... โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ นำทา่ นไป นมั สการพระมหามั ยมุนี สิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสดุ 1 ใน 5
แหง่ ของพมา่ ถือเป็นต้นแบบพระพทุ ธรปู ทองคำขนาดใหญท่ รงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้
รับการขนานนามวา่ พระพทุ ธรปู ทองคำเนื้อนมิ่

อาหาร

วั ดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรนิ พิ พานของพระพุ
ทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเลา่ วา่ พระพุทธเจ้าปรนิ พิ พานในป่าใต้
ต้นสาละ พระพุทธรปู ประธานของวัดเป็นพระพุทธรปู ปางไสยาสน์อันงดงาม
ด้านซ้ายและขวามีรปู ปั้นพระสาวก พระฤาษ ี ยักษ์ และนักบวช
ที่เข้ามาเฝ้ าพระพทุ ธเจ้าเมื่อปรนิ พิ พาน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน
คา่ ฟีสนามกอล์ฟ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการ
ค่ารถรับส่งเที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
คา่ น้ำดื่มและผ้าเย็น
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอื รายการที่ระบุ
เงินทิปไกด์ และคนขับรถ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

