 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์กอล์ฟพมา่ มัณฑะเลย์ พกุ าม 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่
2 ทา่ น Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
กร๊ ปุ ส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
ไกด์พูดไทย อังกฤษ จีน ญปี่ ุ่น
รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ

The Shwe Man Taung Golf Cllub
The Bagan Golf Cllub
สถานที่ท่องเที่ย ว
นมัสการพระมหามัยมนุ ี
เจดีย์ชเวซิกอง
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อเู่ ป๋็ง
ทะเลเจดีย์




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทางเลน่ กอล์ฟ

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน

37,700.-

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

32,400.30,400.29,300.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิ ล์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิ ล์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9220038,96.0376846,13.5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27
411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0d290afa
9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.0525193!2d21.893272?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิ วณผ้ โู ดยสารขาออกต่างประเทศ
สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ
00:00 ออกเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ ผา่ นการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ
คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ สะพานไม้อเู่ บ็ง
กอ่ นที่จะเดินทางกลับสเู่ มืองมัณฑะเลย์
เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธกี ารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
ช่วงบ๋าย
เดินทางกลับสเู่ มืองมัณฑะเลย์ ชมพระรช่ วังมัณฑะเลย์ วัด KUTHODAW
PAGODA MANDALAY HILL

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิ ล์
สถานที่ท่องเ ชว่ งเชา้
ที่ยว
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สดุ ในโลก
จะมีสะพานใหนยาวเทา่ หรอื โรแมนติคเทา่ สะพานนี้ อเู บ็ง หรอื ที่คนพมา่ เรยี กวา่ อเู ปง
เป็นชื่อข้าราชการผ้ ใู หญผ่ ้ สู ร้างสะพานนี้ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหวา่ งเมืองอมรปรุ ะ
กับเกาะที่ช่อื ว่า แต๊ะเตหยัว ที่อยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน
อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่ร้ อื มาจากพระราชวังเก่าแหง่ กรงุ อังวะ
และอาคารเกา่ แถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้ งส้ ิน 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
สะพานไม้อูเบ็ง ถือวา่ มีทิวทัศน์ที่งดงามมาก
โดยเฉพาะชว่ งพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ
ช่วงบ่าย
ชม พระราชวั ง มั ณฑะเลย์ พระราชวังสดุ ท้ายกอ่ นพมา่ เสียเมือง
ตั้ งอยทู่ างทิศตะวันออกของแมน่ ้ ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่ นี้ในพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ
พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบทั้ งสี่ด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง
64 เมตร
ชมหนังสือที่ได้รับการยกยอ่ งวา่ เป็นหนังสือเลม่ ใหญท่ ี่สุดใน โลกที่ วัด KUTHODAW
PAGODA วัดนี้
สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระ
ราชประสงค์จะสืบทอดพระพทุ ธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น
หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ชา่ งแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบง่ เป็นพระธรรมขรรค์
รวมทั้ งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหนิ อ่อน 729 แผ่น
อีกหนึง่ แผ่นสลักประวัติและเรือ่ งราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้ งหมด 730 แผ่น
ใช้เวลาในการแกะสลักทั้ งสิ้ น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต
โดยแบง่ เป็นพระสูตร 410 แผน่ พระวินัย 111 แผน่ พระอภิธรรม 208 แผน่
MANDALAY
HILL จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเหน็ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้ งเมือง
ซึ่งอยบู่ น ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์
ลับขอบฟ้ าอันสวยงามทกุ ยามเย็น

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อเู่ บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิ ล์
อาหาร

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก

Hotel Shwe Pyi Thar

วันที่ 2

สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิต้ ที ั วร์
แผนท่ี

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Shwe+Mann+Taung+Golf+Club,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9933797,96.0971015,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
b7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1314042!2d21.9724942!1m5!1m1!1s0x30cb
6c91bbc6df7b:0x662534a57b4d6d01!2m2!1d96.09797!2d22.0139117?hl=en

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

วันที่ 2

สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิต้ ที ั วร์
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
ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหมเ่ ปน็ พระวิหาร
นำพระพุทธรปู มาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์
วัสดุท่ใี ช้เป็นเครือ่ งไม้ทั้งหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ
เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอรา่ มทั้ งองค์
ตอ่ มาทองได้จางหายไปส่วนที่เหลือจะอยดู่ ้ านในที่ไมโ่ ดนแดดฝน
ความสำคัญของวิหารแหง่ นี้คือเป็นงานชา่ งหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้ สูญ
หายหมด
เม ืองมั ณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอยา่ งให้ได้เดินชมและซื้อเป็นของที่ระลึก เชน่
ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหนิ ออ่ นเป็นพระพทุ ธรปู แผน่ ทองคำเปลว

มื้อเช้า
งอาหารโรงแรม
สนามกอล์ฟ Theห้อShwe
Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิต้ ที ั วร์

อาหาร
วันที่ 2

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก

Hotel Shwe Pyi Thar

วันที่ 3

มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - พุกาม
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.5676647,94.9345479,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6db
7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1314042!2d21.9724942!1m5!1m1!1s0x30b5e
50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เช้าตรู่ เดินทางเข้านมัสการพระมัยมนุ ี เสรจ็ พิธแี ล้วกลับโรงแรมเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม
00 :00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑัเลย์ เพื่อเดินทางสู่พุกาม
00:00 เหนิ ฟ้ าสเู่ มืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...
00:00 เดินทางถึงพกุ าม เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดติโลมินโล วัดอนันดา
วัดชเวกจุ ี
ช่วงบ่าย
หลังอิ่มอรอ่ ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดมนหู ะ
และวัดนันพญา วัดกุบยางจี วัดชเวสันดอว์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ นำทา่ นไป นมั สการพระมหามั ยมุนี สิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5

วันที่ 3

แหง่ ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปู ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้
รับการขนานนามว่า พระพุทธรปู ทองคำเนื้อนมิ่

มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - พุกาม

วั ดกุสินารา วัดเกา่ แกอ่ ายุกวา่ 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรนิ พิ พานของพระพุ
ทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเลา่ วา่ พระพุทธเจ้าปรนิ พิ พานในป่าใต้
ต้นสาละ พระพทุ ธรปู ประธานของวัดเป็นพระพทุ ธรปู ปางไสยาสน์อันงดงาม
ด้านซ้ายและขวามีรปู ปั้นพระสาวก พระฤาษ ี ยักษ์ และนักบวช
ที่เข้ามาเฝ้ าพระพทุ ธเจ้าเมื่อปรนิ พิ พาน
ที่พุกาม เมืองแหง่ ประวัติศาสตร์ ปฐมบทแหง่ ชนชาวพม่า
อารยะธรรมเก่าแก่ท่สี ุดแหง่ นึงในคาบสมุทรอินโดจีนที่ เมืองพุกามดินแดนแหง่ 4,000
เจดีย์ วันนี้นำทา่ นสำรวจโบราณสถานที่นา่ ตื่นตาแหง่ หนึง่ ของเอเชีย เยี่ยมชม
และนมัสการศาสนสถานที่มีความสำคัญตา่ ง ๆ ของพุกามพร้อมเลา่ ถึงประวัติ
และความสำคัญที่นา่ สนใจของ แตล่ ะสถานที่หนึง่ ในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์
เจดีย์ชเวสิกองสร้างโดยพระเจ้าอโนรธา
และภายหลังแล้วเสรจ็ ในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในครสิ ต์ศตวรรษที 11
ชม วั ดติโลมินโล หรอื เจดีย์ ฉัตรตั้ ง สร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา
เป็นเจดีย์ที่มีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่น ๆ
และที่กำแพงวัดมีงานแกะสลักที่สวยงาม
ชม วั ดอนั นดา เพชรเม็ดงามแหง่ สถาปัตย์พุกาม
วิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญโ่ ตสงา่ งา, ภายในวิหารมี
พระพุทธรปู ยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยทู่ ั้ งสี่ทิศ
ผลงานชา่ งชั้ นสูงแหง่ พกุ ามที่ทำชอ่ งให้แสงสอ่ ง
เฉพาะองค์พระพทุ ธรปู สะท้อนซึ่งพระพักตร์อันมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา
ขึ้นบรรใดเล็กน้อยที่วัดชเวกุจี วัดที่มีระเบียงชั้ นบนกว้างขวาง
และสามารถมองเหน็ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์ที่ล้อมรอบ
ช่วงบ่าย
ชม วัดมนหู ะ และวัดนันพญา วัดที่สร้างแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนหู ะ
กษัตรยิ ์ มอญผ้ เู ป็นเชลยอยทู่ ี่พุกาม
ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้ งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู
หะทรงสร้างวิหารแหง่ นี้เพื่อเป็นการถา่ ยทอดความอึดอัดใจที่มีตอ่ การตกเป็นเชลย

ชม วั ดกุบยางจี อีกแหง่ ที่มี การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco)
วันที่ 3 ที่สวยงามที่สุดในพุกาม... แวะชมงานฝีมือ
ั ยมุนี - พุก้ อามงถ่นิ ที่ข้ ึนชื่อของเมืองพุกาม
มัณฑะเลย์ - พระมหาม
และอุตสาหกรรมท
ชมทักษะที่นา่ ทึ่งของชา่ งที่สืบทอดกันมา จากรนุ่ สู่รนุ่ ทา่ นสามารถซื้อของฝาก
และของที่ระลึกขึ้นชื่อจากเมืองพุกามได้ที่นี่

อาหาร

ชม วั ดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ทา่ นสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทอแสงสีทองเหนอื เจดีย์
หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรยี งรายไกลสดุ สายตาบนท้องทะเลทรายแหง่ ลมุ่ น้ำอิระว
ดี
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Floral Breeze Hotel or Similar 4*

วันที่ 4

สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club - พุกามซิต้ ที ั วร์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Sincere+Smile+Hotel,+Bagan++Chauk+Rd,+New+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Bagan+Nyaung+Oo+Golf+Club,+2,+Nyaungu,+Myanmar+
(Burma)/@21.1619245,94.8698659,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e4
86504533c9:0x62c5f41184fb2e89!2m2!1d94.8553133!2d21.1295182!1m5!1m1!1s0x30b5fa
ce5bf4b9f1:0x33db8b47bedbd3ff!2m2!1d94.9000498!2d21.1794523?hl=en

วันที่ 4

สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club - พุกามซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Bagan Golf
Club เพื่อทกุ ทา่ นได้วาดวงสวิงกันอยา่ งเต็มที่
ช่วงบ่าย
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ พักผ่อนเดินชมเมือง และซิต้ ที ั วร์ตามอัธยาศัย

วันที่ 4

สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club - พุกามซิต้ ที ั วร์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
สนกุ สนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club
Address Bagan Golf Course (Bagan), Nyaung Oo Township, Mandalay
Division and Myanmar
Holes 18
Length 7,147 yards
Par 72
Visitors Proper dress code. No T-shirts without collar. Soft spiked golf
shoes only.
Facilities • Club Hire
• Caddies/Clubs available, Buggy
Presentation The Bagan Golf Resort was established in 1996 and is located
next to Bagan Golf resort hotel at the back of the archaeological zone- and
some of the holes play among the pagodas. Unlike other golf courses, it is
located in the middle of the world-famous Bagan temples and pagodas.
Score Card
HOLE 1 2 3 4
LENGTH 489 410 207 385
8 9 OUT
415 601 3726
HOLE 10 11 12 13
LENGTH 366 425 562 176
17 18 IN
386 546 3421
TOTAL 7147

5 6 7
580 465 174
14 15 16
390 383 197

ช่วงบ่าย
หลังจากจบการวาดวงสวิงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว
นำทกุ ทา่ นเที่ยวชมเมืองพกุ าม ซิต้ ที ั วร์ พร้อมอิสระช้อปป้ งิ เดินเลน่ ตามอัธยาศัย
จนได้เวลากลับที่พักกอ่ นที่จะอิ่มอรอ่ ยกับอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

วันที่ 4

สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club - พุกามซิต้ ที ั วร์
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Floral Breeze Hotel

วันที่ 5

พุกาม - มัณฑะเลย์ - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Sincere+Smile+Hotel,+Bagan++Chauk+Rd,+New+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.543237,94.9116461,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e486
504533c9:0x62c5f41184fb2e89!2m2!1d94.8553133!2d21.1295182!1m5!1m1!1s0x30cb6d23
f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ทำการเช็คเอ้าท์ที่พัก เพื่อเดินทางสสู่ นามบินพกุ าม
และบินต่อยังสนามบินเมืองมัณฑะเลย์
00.00 ถึงสนามบินเมืองพุกาม ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00.00 เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์
พร้อมทั้ งเช็คอินเพื่อเดินทางตอ่ ยังกรงุ เทพฯ
00.00 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ช่วงเช้า
อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 5

พุกาม - มัณฑะเลย์ - กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

Our Services Include:
4 night accommodation ( Twin room share )
Mandalay – Bagan – Mandalay ( Domestic Flight Ticket )
Thai speaking Throughout Guide
Tour Guide Accommodation + Flight Ticket
All excursions and round trip with private air-conditioned Car with Best driver
Private boat excursion at Inle Lake
Entrance fees for the visits mentioned in the program
Drinking water and towel during excursion
Lunch & Dinner with Local Food Meals
Our Services do not Include:
International tickets
Visa
Visits not mentioned in the program
Drinks and personal expenses
Tips and porters at the hotels
Tips drivers and guides

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/golf/1062

