
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 18 ธ.ค. 2019 17:22

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พกุาม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปเดินทาง 8-10 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ ยังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวซิกง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี

เจดีย์กาบาเอ 
วัด Shwe Yan Phe Temple



เยี่ยมชม และขอพร

 วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทางต้ังแค่ 8 - 10 คน 9,850.-

  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E
0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%8
0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B
8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5+
(%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B
8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2)+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+Myanmar+
(Burma)/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A1+Myanmar+
(Burma)/@21.5633334,94.9118365,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6d6
0b2f1ecd5:0x70f85e69fe877633!2m2!1d96.089636!2d21.940547!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f
0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า    

09:30    คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร ขาออก ช้ัน 4
เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง
12.15    เหนิฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG
709
13.40   เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

            มัคคุเทศรอต้อนรับ และนำเดินทางสู่เมืองพุกาม ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
 
ช่วงบ่าย

เดินทางถึงเมืองพุกาม นำทานอาหารเย็นก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5+(%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C+Myanmar+(Burma)/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1+Myanmar+(Burma)/@21.5633334,94.9118365,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6d60b2f1ecd5:0x70f85e69fe877633!2m2!1d96.089636!2d21.940547!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

แวะชมธรรมชาติสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางสู่เมืองพุกาม

อาหาร มื้ อเย็น          ภัตตาคารพร้อม Puppet show

ท่ีพัก ฺBagan Star Deluxe  Room

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม

วันท่ี 2
พุกาม - ชมพระอาทิตย์ข้ึน - ชมตลาดเช้า - เจดีย์ชเวซิกอง - วัดติโลมินโล - วัดธรรมะยานตี -
วัดอนันดา - มัณฑะเลย์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B
2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B
8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1+Myanmar+
(Burma)/Thatbyinnyu+Phaya,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.5618929,94.9115701,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30b5e5
1d3790dc2b:0x1a93e53d957a0a4d!2m2!1d94.8629217!2d21.1688146!1m5!1m1!1s0x30cb
6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!3e0?hl=en

http://www.baganstarhotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1+Myanmar+(Burma)/Thatbyinnyu+Phaya,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.5618929,94.9115701,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30b5e51d3790dc2b:0x1a93e53d957a0a4d!2m2!1d94.8629217!2d21.1688146!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า    

05.30   นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวและพระอาทิตย์ข้ึน บนหอคอย
ก่อนท่ีจะกลับทานอาหารเช้าโรงแรมท่ีพัก หลังอาหารเช็คเอ้าท์
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ฃ่วงบ่าย

หลังอิ่มอรอ่ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดมนหูะ
และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี  วัดชเวสันดอว์

วันท่ี 2
พุกาม - ชมพระอาทิตย์ข้ึน - ชมตลาดเช้า - เจดีย์ชเวซิกอง - วัดติโลมินโล - วัดธรรมะยานตี -
วัดอนันดา - มัณฑะเลย์



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า    

พุกามหรอืบากัน Bagan  ราชธานซึี่งเจรญิสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่คววรพลาด
ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวซิกง  หนึง่ในห้ามหาบูชาสถาน
ท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุส่วนหน้าผากและพระทันธาตุของพระพุทธเจ้า
วัดติโลมินโล   สร้างโดยพระเจ้าติโลมินโล หรอืพระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา
เป็นกษัตรย์ิลำดับท่ี 8 ในราชวงค์พุกาม
 วัดดะมะยานจี้  เป็นวัดขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม
มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู
ผู้ เสด็จข้ึนครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดา
Thatbyinnyu
Temple  เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงต้ังอยู่ในเมืองพุกามซึ่งสร้างข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี
12 ในรัชสมัยของกษัตรย์ิ Alaungsithu  อยู่ไกล้ๆกับวัดอนันดา วิหาร 
วัดอนันดา  สถานท่ีห้ามพลาด ผลงานชิ้ นเอกของเมืองพุกาม
ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน 

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ชมการทำ Lacquer Workshop พร้อมช้อบของท่ีระลึก
วัดมนูหะ  พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างข้ึนโดยพระเจ้ามนหูะ กษัตรย์ิ
มอญผู้ เป็นเชลยอยู่ท่ีพุกาม
วัดกุบยางกี  สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิงทีโดดเด่น คือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่ 
วัดชเวสันดอว์   ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1057 เป็นท่ีประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า 

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน      ภัตตาคาร
มื้ อเย็น            ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Yi Link

วันท่ี 2
พุกาม - ชมพระอาทิตย์ข้ึน - ชมตลาดเช้า - เจดีย์ชเวซิกอง - วัดติโลมินโล - วัดธรรมะยานตี -
วัดอนันดา - มัณฑะเลย์

http://hotelyilink.com/


วันท่ี 3
ชมพิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ล่องเรอืสูมิ่งกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ -
มัณฑะเลย์ฮลิล์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Yi+Link,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mahamuni+Buddha+Temple,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+
(Burma)/@21.9824928,96.0780625,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6c
d36397cd93:0x4540e2c528273656!2m2!1d96.0782205!2d21.989149!1m5!1m1!1s0x30cb6d
4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.078527!2d21.951914!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fc
e7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.1129548!2d22.004741!1m5!1m1!1s0x30cb6c899
1d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า      

04.00  เดินทางชมพิธล้ีางหน้าพระมหามุน ีก่อนกลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเตรยีมเดินทางสู่มิงกุนโดย Private Boat

ช่วงบ่าย     

เดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  วิหารชเวนันดอร์  Kuthodaw
Pagoda Mandalay Hill

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Yi+Link,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mahamuni+Buddha+Temple,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+(Burma)/@21.9824928,96.0780625,14z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6cd36397cd93:0x4540e2c528273656!2m2!1d96.0782205!2d21.989149!1m5!1m1!1s0x30cb6d4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.078527!2d21.951914!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.1129548!2d22.004741!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า        

เช้าตรูเ่ดินทางสู่วัดพระมหามุนี เพื่อชมพิธล้ีางหน้าพระใช้เวลาประมาณ
ครึง่ชั่วโมง
เดินทางสู่ท่าเรอื นัง่เรอืแบบส่วนตัวล่องตามแม่น้ำอิรวดี สู่มิงกุน
ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เจดีย์มิงกุน สร้างข้ึนโดยดำรขิอง พระเจ้าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท
หากสร้างเสรจ็จะสูง 150 เมตร
ระฆังมิงกุน ระฆังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน
มีน้ำหนักถึงเกือบ 90 ตัน
เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้าพะคยีดอ เม่ือปี ค.ศ. 1816
เพื่ออุทิศแทนความรักแด่สินพยุเม พระชายาท่ีสิ้ นพระชนม์ ได้รับขนานนามว่า
ทัชมาฮาลแหง่พม่า
พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร
หรอืพระผู้ จดจำพระไตรปิฎกได้ท้ังหมด
รอยพระพุทธบาทหินอ่อน  รอยพระพุทธบาทท่ีสวยงามแปลกตากว่ารอยพระพุท
ธบาทท่ัวไป

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

พระราชวังมัณฑะเลย์  เป็นพระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแหง่หนึง่ของเอเชีย
วิหารชเวนันดอร์ Shwenandaw  เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง
 เพียงหนึง่เดียวท่ียังเหลืออยู่ในมัณฑะเลย์
เจดีย์ Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาซึ่งต้ังอยู่ในมั ณ
ฑะเลย์พม่าซึ่งมีหนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
มัณฑะเลย์ฮิลล์ MANDALAY HILL
จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้ อเย็น           Ko Kichen Thai Food

วันท่ี 3
ชมพิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ล่องเรอืสูมิ่งกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ -
มัณฑะเลย์ฮลิล์



ท่ีพัก Hotel Yi Link

วันท่ี 3
ชมพิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ล่องเรอืสูมิ่งกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ -
มัณฑะเลย์ฮลิล์

วันท่ี 4
สะพานไม้อเูบ็ง - เมืองสกายน์ - นัง่รถม้าชมเมืองอังงวะ - สนามบิน - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Yi+Link,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Ava,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Airport,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9036045,95.9621708,12z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6c
d36397cd93:0x4540e2c528273656!2m2!1d96.0782205!2d21.989149!1m5!1m1!1s0x30cb0d
290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb098
edd25ac09:0x80523a844a9a2c0d!2m2!1d95.9819358!2d21.8573533!1m5!1m1!1s0x30cb6
d60b2f1ecd5:0x70f85e69fe877633!2m2!1d96.089636!2d21.940547!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า  

หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากท่ีพัก
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวเช่นสะพานไม้อู่เบ็ง เจดีย์นมสาว  เขาเมิองสกายน์ 

ช่วงบ่าย  

หลังอาหาร เดินทางสู่ท่าเรอืนัง่เรอืข้ามสู่เมืองอังวะ
นัง่รถม้าชมเมืองใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนท่ีจะกลับมาท่าเรอื
แล้วเดินทางสู่สนามบิน 
19.15  บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG
714 
21.40 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

http://hotelyilink.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Yi+Link,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Ava,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Airport,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.9036045,95.9621708,12z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6cd36397cd93:0x4540e2c528273656!2m2!1d96.0782205!2d21.989149!1m5!1m1!1s0x30cb0d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb098edd25ac09:0x80523a844a9a2c0d!2m2!1d95.9819358!2d21.8573533!1m5!1m1!1s0x30cb6d60b2f1ecd5:0x70f85e69fe877633!2m2!1d96.089636!2d21.940547!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

สะพานไม้อู่เบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้ สร้างสะพานนี้ เม่ือปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอืวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เม่ือปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วหรอืพระทันตธาตุท่ีได้มาจากลังกา
แวะชมสำนักแม้ชี Tha Kya Thida Nunnery
Sitagu International Buddhist Acedemy  สร้างข้ึนในปี 1994
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
จุดชมวิวยอดเขาสกายน์  จุดซึ่งมองเหน็ตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อน้ังเรอืข้าสู่เมืองอังวะ
นัง่รถม้าชมโบราณสถานเมืองอังวะ
วิหารบากะยา  สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1843 เป็นอาคารท่ีสร้างจากไม้สักท้ังหลัง
ตรงกลางอาคารทำหลังคาทรงปราสาทแบบพม่าหรอืท่ีเรยีกว่า ปยาธาตุ
หมู่เจดีย์ยะดะนาซีมี  เป็นกลุ่มเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนมาต้ังแต่ในรัชสมัยของพระเจาปดุง 
หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึง่ของพระราชวังอังวะเพื่อใช้สังเกตการณ์ข้าศึก
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1822 สูงโดยประมาณ 30 เมตร 
 วัดมะหาเอาน์มเยโบนซัน
สิ้ งสุดท้ายท่ีต้องชมในการเท่ียวเดินทางโดยรถม้า ก่อนท่ีจะกลับสู่ท่าเรอื
แล้วเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร มื้ อเช้า           โรงแรมท่ีพัก
มื้ อกลางวัน     Sagaing Hill Restaurant

วันท่ี 4
สะพานไม้อเูบ็ง - เมืองสกายน์ - นัง่รถม้าชมเมืองอังงวะ - สนามบิน - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืนตามรายการท่ีระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการเดินทาง
ค่าพาหนะตามท่ีระบุไว้ในรายการ



ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเท่ียว
ค่ารถม้า เท่ียวเมืองอังวะ
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ และ ค่าภาษสีนามบิน ไทย พม่า
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนอืจากรายการ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/promotion/1108

https://www.atsiamtour.com/promotion/1108
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