 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 ต.ค. 2018 15:23

ทัวร์พมา่ มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 คน Premium Tour (บินมัณฑะเลย์กลับมัณฑะเลย์)



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ แตร่ วมคา่ ตั ๋ วบินภายในแล้ว
นมั สการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุนี พระพุทธรปู ทองคำ
ตื่นตาและใหว้พระที่

เจดีย์เจ้าต่อจี
วัดชเวนันดอว์
วัดกุโสดอ
วัดกสุ ินารา
MANDALAY HILL

เยี่ยมชม
วัดซาหลิน วัดไม้สักทอง
สะพานอูเบ็ง
Floating Garden
พั กผ่อนช้อปสบาย
นัง่ รถม้าที่อังวะ
ลอ่ งเรอื ตามแมน่ ้ ำอิระวดี




ราคา

รายละเอียด

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

31,400.26,600.24,800.22,450.5,500.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์ - สะพานอเู บ็ง
แผนที่

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

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง บรเิ วณผ้ โู ดยสารขาออกตา่ งประเทศ
สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ
00:00 ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ ผา่ นการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ
คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย 30 นาที ผา่ นพิธกี ารทางศลุ กากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกอ่ นออกเดินทาง
ช่วงบ๋าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด UTHODAW PAGODA MANDALAY HILL
ชมวิหารชเวนันดอร์ สะพานไม้อเู่ บ็ง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์ - สะพานอเู บ็ง
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
ชมหนังสือที่ได้รับการยกยอ่ งวา่ เป็นหนังสือเลม่ ใหญท่ ี่สุดใน โลกที่ วั ด KUTHODAW
PAGODA วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพทุ ธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์
รวมทั้ งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหนิ อ่อน 729 แผ่น
อีกหนึง่ แผ่นสลักประวัติและเรือ่ งราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้ งหมด 730 แผ่น
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 ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้ งเมือง
ชมวิห ารชเวนั นดอร์ ตามประวัติเลา่ กันตอ่ มาวา่
วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์
และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต
หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้ร้ อื ถวายวัดแหง่ นี้
ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหมเ่ ป็นพระวิหาร
นำพระพุทธรปู มาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์
วัสดุที่ใช้เป็นเครือ่ งไม้ทั้งหลังชา่ งได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดตา่ งๆ
เชื่อวา่ แตเ่ ดิมคงปิดทองเปลวอรา่ มทั้ งองค์
ตอ่ มาทองได้จางหายไปสว่ นที่เหลือจะอยดู่ ้ านในที่ไมโ่ ดนแดดฝน
ความสำคัญของวิหารแหง่ นี้คือเป็นงานชา่ งหลวงชิ้นสดุ ท้ายที่พอจะสืบดไู ด้นอกจากนี้ สญู
หายหมด
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก
จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรอื โรแมนติคเท่าสะพานนี้ อูเบ็ง หรอื ที่คนพม่าเรยี กว่าอูเปง
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

อาหาร
วันที่ 1

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์ - สะพานอเู บ็ง

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ – อนิ เล
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าเดินทางสสู่ นามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ
ี ่ยว
เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่องเที
นัง่ สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden Nga-PheKyanng Monastary

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ – อนิ เล
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นนัง่ สามล้อพม่า หรอื ภาษาพมา่ เรยี กวา่ ไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan
Shwe) ยามเย็น ทา่ นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพมา่ และชนกลมุ่ ตา่ งๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผา่ ซึ่งในประเทศพมา่ มีมากกวา่ 135 เชื้อชาติ
และเจดีย์เกา่ แกป่ ระจำเมืองยอง ชเว
ชม วั ด Shwe Yan Phe Temple ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
ในเมืองยองชเว เจ้าฟ้ าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้าหญิงชนะเพราะโกง
ด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่ จากนั้ นใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว
ภายหลังเจ้าฟ้ าร้ วู า่ ถูกหลอกก็กริ้ วยิ่งนักเมื่อคิดได้จึงสร้าง เจดีย์หายโกรธ ขึ้นที่วัด
ชเวยันเป แหง่ นี้
วัดแหง่ นี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรสว่ นใหญแ่ ถบนั้ น
หลายๆคนมาถา่ นภาพพระเณรรมิ หน้าตา่ ง
ี ั ญในการมาวัดนี้อยา่ ลืมชมลายฉลไุ ม้สบัดไหวบนหลังคากฎุ ิที่งามราวกับมีชีวิต
ที่สำค
และชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา
ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระพุทธรปู ประดับประดาด้วยภาพลาย
เส้นของเจดีย์และผ้ คู น
ช่วงบ่าย
ชม Floating Garden หมบู่ ้ านผลิตบุหรีพ่ ้ นื เมืองและสวนลอยน้ำ
ที่ปลูกผักมากมายเชน่ พรกิ ,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมา่ ทั้ งประเ
ทศได้
Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรปู สำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รั
บการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ.
1205)
สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบว่ งซึ่งได้รับการฝึกมาอยา่ งดีจากพระวัดนี้ เพื่
อโชว์ให้นักทอ่ งเที่ยวโดยเฉพาะ

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ – อนิ เล
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle)
http://www.amatainleresort.com

วันที่ 3

อนิ เล - อังวะ - มินกุน -สกายน์ - มัณฑะเลย์
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางตอ่ สมู่ ั ณฑะเลย์
พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว นัง่ รถม้าชมตาดเมืองอังวะะ ชมหอคอยเมืองอังวะ
วัดมหาออ่ งเหม่ บอนซาน
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสกายน์ อังวะ มินกุน เช่น ชมเจดีย์ กวงมูดอร์
หรอื วัดเจดีย์นมนาง เจดีย์อูมินทงแส่ ชมเจดีย์ชินพิวมิน
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางไปยังเม ืองอั งวะ นำเที่ยวชมเมืองอังวะอยา่ งเพลิดเพลิน
ด้วยรถม้ า ซึ่งอังวะเป็นราชธานโี บราณอีกแหง่ หนึง่ ของพมา่

ชมประตูเมืองทางทิศเหนอื ที่เรยี กว่า คาวเซตั่นคา
วันที่ 3 เป็นประตูท่ปี ั จจุบันมีความสมบูรณ์ท่สี ุด
็นประต์ ูส-ำหร
อนิ เล - อังวะ - และใช
มินกุน้ เป-สกายน
มัณั บฑะเลย
ทำพิธ์สี ระผมในเทศกาล ต่นิ จ่าน (สงกราณต์) ของชาวพม่า
ชม Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึง่ ของพระราชวัง
เพื่อใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี (ค.ศ. 1822) หลังจากที่เกิดแผน่ ดินไหวในปี
(ค.ศ. 1838) หอแหง่ นี้เกิดการเอียงตัว
แตไ่ ด้รับการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิมนี้เป็นหนึง่ ในรปู แบบสถาปัตยกรรมพมา่ ในชว่ งต้นศ
ตวรรษที่ 19
ชม Maha Aungmye Bonzan วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดย
พระนางเมนมุ เหสีในพระเจ้าบาจีด่อ จากนั้ นชม Barayar Monastery สร้างโดย
พระเจ้าบายีดอ ปี (ค.ศ. 1834) ไม้สักที่มีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซ้ มุ ประตู
บานประตูหรอื หลังคา ซึ่งอาคารแหง่ นี้มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักอยถู่ ึง 267 ต้น
สู่ เม ืองสกายน์ ศูนย์กลางแหง่ พระพุทธศาสนาที่สำคัญ
ทา่ นจะได้ชมทัศนยี ภาพของเมืองสกายน์ ลมุ่ แมน่ ้ ำอิระวดี
เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรยี งราย อยบู่ นภูเขา และรมิ ฝั่งแมน่ ้ ำ ประมานพทุ ธศตวรรษที่
19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญเ่ มืองสกายน์ นาม สอยนุ
รวบรวมผ้ คู นแล้วตั้ งตนเปน็ กษัติย์อยทู่ ี่เมืองสกายน์ หรอื สะแกงที่ตั้ง
ปัจจุบันอยู่ใหล้เนนิ เขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี
หา่ งจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานไี ด้เพียง 59 ปี
ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา
ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหมม่ าตั้ งที่ปากแมน่ ้ ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน่ ้ ำอิรวดี
จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอ่ มา
ช่วงบ่าย
ชมเจดีย์ กวงมูดอร์ หรอื วั ดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี (ค.ศ. 1636)
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรอื พระทันตธาตทุ ี่ได้มาจากลังกา
เจดีย์น้ เี ป็นเจดีย์ทรงโอควำ่ แบบสิงหล หรอื เจดีย์ทรงลังกา
มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึง่ ซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน
พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274
เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน
ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมี
พระพุทธรปู 45 องค์ประดิษฐานเรยี งกันเป็นครึง่ วงกลม
ขึ้น เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจดุ ชมวิวที่คณุ สามารถมองเหน็ เจดีย์ตา่ งๆ

ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา เพื่อจะได้ทำความร้ จู ั กกับเมืองสกายน์ให้มากขึ้น
วันที่ 3 เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของด้านบน สิ่งที่เหน็ ได้คือ กลุ่มเจดีย์ต่างๆ
อนิ เล - อังวะ - ทีม่กินระจายต
กุน -สกายน
- มัณฑะเลย
ั วอยู่โ์ ดยรอบ
มองเรื์ อ่ ยไปจนสุด ถึงแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสายหลักของเมืองนี้
สู่ เม ืองมิง กุน โดยการลอ่ งเรอื ไปตามแมน่ ้ ำอิระวดีสู่มิงกุน จากทา่ เรอื ใกล้เจดีย์ชเวไจยัต
เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมบู่ ้ านมิงกุน ซึ้งเป็นสว่ นหนึง่ ของอมรปุระ
แตอ่ ยบู่ นเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรอื เทา่ นั้ นทวา่ มีอนสุ รณ์สถานที่แส
ดงความยิ่งใหญข่ องพระเจ้าปดงุ ระหวา่ งทางจะได้เหน็ หมบู่ ้ านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น
กึ่งบ้านกึ่งแพ เนือ่ งจากระดับน้ำอิรวดีในแตล่ ะฤดกู าลจะมีความแตกตา่ งกันมาก
โดยเฉพาะฤดนู ้ ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสงู กวา่ ฤดแู ล้วกวา่ 10 เมตร
ชาวพม่าจึงนยิ มสร้างบ้าน กึ่งแพ
คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็รว่ มแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้ นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้ งใกล้น้ำเพื่อควา
มสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน
ชม ระฆั ง มิง กุน
ไมไ่ กลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดย สำเรจ็
เพื่ออุทิศทวายแดม่ หาเจดีย์มิงกุนจึงต้องมีขนาดใหญค่ คู่ วรกัน
คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

อาหาร

ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็ง ดาน) ประดิษฐานอยเู่ หนอื ระฆังมิงกนุ ไมไ่ กล
ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามาก แหง่ หนึง่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง
เพื่อเป็นอนสุ รณ์แหง่ ความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน
เวลาอันควร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar

วันที่ 4

มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9820923,96.0806374,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6
c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานนที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมนุ ี วัดกสุ ินารา
Nga-Phe-Kyanng Monastary
ช่วงบ่าย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃค็ อิน และโหลดสัมภาระ
00:00 ออกเดินทางสสู่ นามบิน... กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงทา่ อากาศยานอากาศนานาชาติ... โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ นำทา่ นไป นมั สการพระมหามั ยมุนี สิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5
แหง่ ของพมา่ ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปู ทองคำขนาดใหญท่ รงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้
รับการขนานนามวา่ พระพุทธรปู ทองคำเนื้อนมิ่
วั ดกุสินารา วัดเกา่ แกอ่ ายกุ วา่ 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกสุ ินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรนิ พิ พานของพระพุ
ทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรนิ พิ พานในป่าใต้
ต้นสาละ พระพุทธรปู ประธานของวัดเป็นพระพุทธรปู ปางไสยาสน์อันงดงาม
ด้านซ้ายและขวามีรปู ปั้นพระสาวก พระฤาษ ี ยักษ์ และนักบวช
ที่เข้ามาเฝ้ าพระพุทธเจ้าเมื่อปรนิ พิ พาน

วันที่ 4

มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 3 คืน
คา่ เครือ่ งบินภายในประเทศ
คา่ อาหารตามที่ระบุในรายการ
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการ
คา่ รถรับส่งเที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
คา่ น้ำดื่มและผ้าเย็น
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอื รายการที่ระบุ
คา่ ภาษนี ้ ำมัน ถ้ามีการเรยี กเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันทื่ 31 ก.ค. 2555
(กรณรี าคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา)
เงินทิปไกด์ และคนขับรถ
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

