
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 14:29

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินบินภายประเทศเรยีบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ
ระหว่างประเทศ

นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุน ีพระพุทธรปูทองคำ

ใหว้พระทำบุญท่ี



เจดีย์เจ้าต่อจี 
วัดชเวนันดอว์
วัดกุโสดอ 
วัดกุสินารา
MANDALAY HILL

สบายสบายท่ี

ล่องเรอืตามแม่น้ำอิระวดี
สะพานอูเบ็ง 
นัง่รถม้าท่ีอังวะ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 31,500

เดินทาง   4 - 5   คน 26,500

เดินทาง   6 - 7   คน 24,800

เดินทาง   8 - 9   คน 22,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Pont+U-Bein+-
+Amarapura,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9262873,96.0589068,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0
d287da7099d:0x7be9ef84f54d9cf5!2m2!1d96.0578199!2d21.8915724?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย  

09:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์
12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เท่ียวบินท่ี PG 709
13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY
HILL  ชมวิหารชเวนันดอร์  สะพานไม้อู่เบ็ง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

วัดกุโสดอ KUTHODAW PAGODA  ชมหนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
มัณฑะเลย์ ฮิลล์  MANDALAY HILL  จุดชมวิว ทิวทัศน์
ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ 
วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้หลังนี้ แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ 
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก  ใช้ไม้สักท้ังสิิ้ น 1,568
ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ท่ีงดงามมาก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Pont+U-Bein+-+Amarapura,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.9262873,96.0589068,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0d287da7099d:0x7be9ef84f54d9cf5!2m2!1d96.0578199!2d21.8915724?hl=en


อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ – อนิเล  

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/@21.2729866,95.79731,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0
d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30ceed8ff
ad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ 
 เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่่ีองเท่ียว
นัง่สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-
Phe-Kyanng Monastary

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

น่ัง สามล้อพม่า หรอืไซก้า Saika ชมเมืองยองชเว Nyuan Shwe
วัด Shwe Yan Phe
Temple  วัดแหง่นี้ เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบน้ัน 
Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมืองและสวนลอยน้ำ 
Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆ

http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/@21.2729866,95.79731,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Amata Garden Inie หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ – อนิเล  

วันท่ี 3
อนิเล - อังวะ - มินกุน - สกายน์ - มัณฑะเลย์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.2716331,95.8043896,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8f
fad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30cb6d2
3f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางต่อสู่มัณฑะเลย์
พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว นัง่รถม้าชมตาดเมืองอังวะะ  ชมหอคอยเมืองอังวะ
วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองสกายน์ อังวะ มินกุน เช่น ชมเจดีย์ กวงมูดอร์
หรอืวัดเจดีย์นมนาง  เจดีย์อูมินทงแส่  ชมเจดีย์ชินพิวมิน

https://www.amatainleresort.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.2716331,95.8043896,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เมืองอังวะ อดีตราชธานโีบราณอีกแหง่หนึง่ของพม่า 
หอคอยเมืองอังวะ Watch Tower Nan Myint 
วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน Maha Aungmye Bonzan 
เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแหง่พระพุทธศาสนาท่ีสำคัญ 
เจดีย์ กวงมูดอร์ หรอื
วัดเจดีย์นมนาง ท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วหรอืพระทันตธาตุท่ีได้มาจากลังกา 
เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda  ภายในมี พระพุทธรปู
45 องค์ประดิษฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกลม
เขาสกายน์ จุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเหน็เจดีย์ต่างๆ ท่ีวางตัวอยู่ตามไหล่เขา
เมืองสกายน์
เมืองมิงกุน  ส่วนหนึง่ของอมรปุระ
แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรอืเท่าน้ัน
ระฆังมิงกุน ระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน
เจดีย์ชินพิวมิน หรือ เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนอืระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามาก 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
อนิเล - อังวะ - มินกุน - สกายน์ - มัณฑะเลย์

วันท่ี 4
มัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

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


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mahamuni+Image,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9583228,96.0794228,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6
d4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.0785052!2d21.9518714?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางชมสถานนท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี
 วัดกุสินารา  Nga-Phe-Kyanng Monastary    
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃค็อิน และโหลดสัมภาระ
19:15   เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
 เท่ียวบินท่ี PG714
21:40   ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิพิพานของพ
ระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรนิพิพานใน
ป่าใต้ต้นสาละ

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 4
มัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mahamuni+Image,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.9583228,96.0794228,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6d4f5ff5e9d5:0x9352ca8131e3edf2!2m2!1d96.0785052!2d21.9518714?hl=en


ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าเครือ่งบินภายในประเทศ  **ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง**
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/782

https://www.atsiamtour.com/myanmar/782
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