
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 6 พ.ย. 2019 18:58

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พกุาม เฮโฮ อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวระหว่างประเทศ แต่รวมค่าต๋ัวบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหามัยมุน ี
เจดีย์ชเวสิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี

เจดีย์ชเวซานดอว์



พระราชวังมัณฑะเลย์
พระอาทิตย์อัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์

เยี่ยมชม

นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
หมู่บ้านผลิตบุหรีแ่ละสวนลอยน้ำ
ชมแมวกระโดดลอดบ่วง

พักผ่อนช้อปสบาย

ชมเครือ่งเขินของพุกาม
ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม

 ราคา

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  2 - 3  คน 44,800.-

เดินทาง  4 - 5  คน 37,900.-

เดินทาง  6 - 7  คน 35,500.-

เดินทาง  8 - 9  คน 34,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,600.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง -เจดีย์โบตะตอง - ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Botahtaung+Pagoda,+Strand+Rd,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8175408,96.1599229,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1ec
60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า   

00:00     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ
อาคารผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน...
พบเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
00:00     เหนิฟ้าสู่กรงุย่างกุ้ ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน...
00:00     ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุย่างกุ้ ง    หลังจากผ่านพิธกีารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 
นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจากเทพทันใจ
เทพกระซิบ

ช่วงบ่าย  

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวย่างกุ้ งซิตี้ ทัวร์ และะช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง -เจดีย์โบตะตอง - ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Botahtaung+Pagoda,+Strand+Rd,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/@16.8175408,96.1599229,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1ec60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

สักการะเจดีย์โบตาทาว   สถานท่ีตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8
เส้นมาข้ึนฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ารักษาไว้
ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวข้ึนเป็นอนสุรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
ก่อนท่ีจะนำพระเกษาธาตุท่ีเหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวนี้  ยังมีนัตโบโบยี
หรอืเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยต้ังใจมาไหว้อธษิฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 อะมาดอว์เมียะหรอืตอนนี้ คนไทยรู้ จักกันท่ัวในนามว่าเทพกระซิบ ตามตำนานก
ล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์ จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ซิต้ีทัวร์ในย่างกุ้ ง   ซึ่งยังมีอาคารยุคโคโลเนยีลท่ีสำคัญให้ชมหลายแหง่ท่ีสวยงาม
City Hall,Maharbandoola  ในสมัยท่ีอังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างกุ้ ง
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ชม
China Town ย่านไชนา่ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้ มีของกินไปเพียบ และ 
หลายท่านมีความรู้ สึกว่าเหมือนเดินเยาวราช 
สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสีวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
ราคาต๋ัวรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่รถแบบ
circular train นัง่รอบเมืองย่างกุ้ งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20
ปีของเมืองไทย 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอืตลาดสก๊อต 
เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า 
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง -เจดีย์โบตะตอง - ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์



อาหาร มื้ อกลางวัน  ภัตตาคาร 
มื้ อเย็น         ภัตตาคาร 

พ่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://www.vintageluxuryhotel.com/

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง -เจดีย์โบตะตอง - ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์

 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@19.0267597,94.557388,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e
223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30b5e503
93d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า    

05 :00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสู่พุกาม
00:00    เหนิฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เท่ียวบินท่ี...
00:00    เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา
วัดชเวกุจี

ฃ่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดมนหูะ และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี
 วัดชเวสันดอว์

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/@19.0267597,94.557388,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า    

ท่ีพุกาม เมืองแหง่ประวัติศาสตร์ ปฐมบทแหง่ชนชาวพม่า
อารยะธรรมเก่าแก่ท่ีสุดแหง่นึงในคาบสมุทรอินโดจีนท่ี เมืองพุกามดินแดนแหง่
4,000 เจดีย์ 
วัดติโลมินโล หรอื เจดีย์ฉัตรต้ังสร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา
เป็นเจดีย์ท่ีมีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่นๆ 
วัดอนันดา เพชรเม็ดงามแหง่สถาปัตย์พุกาม
วิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสท่ีใหญ่โตสง่างา, ภายในวิหารมี
พระพุทธรปูยืนท่ีแกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยู่ท้ังสี่ทิศ
ผลงานช่างช้ันสูงแหง่พุกามท่ีทำช่องให้แสงส่อง
เฉพาะองค์พระพุทธรปูสะท้อนซึ่งพระพักตร์อันมีรอยย้ิมเป่ียมเมตตา
วัดชเวกุจี วัดท่ีมีระเบียงช้ันบนกว้างขวาง และสามารถมองเหน็ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์ท่ีล้อมรอบ

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย    

วัดมนูหะ และวัดนันพญา วัดท่ีสร้างแบบศิลปะมอญ สร้างข้ึนโดยพระเจ้ามนหูะ
กษัตรย์ิ มอญผู้ เป็นเชลยอยู่ท่ีพุกาม พระเจ้ามนู
หะทรงสร้างวิหารแหง่นี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจท่ีมีต่อการตกเป็นเชลย
วัดกุบยางจี อีกแหง่ท่ีมี การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก fresco
ท่ีสวยงามท่ีสุดในพุกาม
 แวะชมงานฝีมือ และอุตสาหกรรมท้องถิ่นท่ีข้ึนชื่อของเมืองพุกาม
ชมทักษะท่ีนา่ท่ึงของช่างท่ีสืบทอดกันมา จากรุน่สู่ร ุน่ท่านสามารถซื้ อของฝาก
และของท่ีระลึกข้ึนชื่อจากเมืองพุกามได้ท่ีนี่
วัดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน
ทอแสงสีทองเหนอืเจดีย์
หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรยีงรายไกลสุดสายตาบนท้องทะเลทรายแหง่ลุ่มน้ำ
อิระวดี

อาหาร มื้ อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม



ท่ีพัก Floral Breeze Hotel  or Similar 4*

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - พุกาม

วันท่ี 3
พุกาม - เฮโฮ - อนิเล

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8ff
ad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า      

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ 
 เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานท่่ีองเท่ียว
นัง่สามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple

ช่วงบ่าย     

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-
Phe-Kyanng Monastary

https://www.google.co.th/maps/dir/Inle+Lake,+Myanmar+(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า     

นั่งสามล้อพม่า หรอืภาษาพม่าเรยีกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยองชเว Nyuan
Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผ่า 
วัด Shwe Yan Phe Temple   ตามตำนานกล่าวว่า เม่ือร้อยกว่าปีก่อน
ในเมืองยองชเว เจ้าฟ้าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์
เจ้าหญิงชนะเพราะโกง ด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่
จากน้ันใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว
ภายหลังเจ้าฟ้ารู้ ว่าถูกหลอกก็กริ้ วย่ิงนักเม่ือคิดได้จึงสร้าง เจดีย์หายโกรธ ข้ึนท่ีวัด
ชเวยันเป แหง่นี้  

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย  

Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมืองและสวนลอยน้ำ
ท่ีปลูกผักมากมายเช่นพรกิ,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมาก
Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัด
ท่ีได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี
(ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง
ชมแมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่อโชว์ให้นักท่อ
งเท่ียวโดยเฉพาะ

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน      ภัตตาคาร 
มื้ อเย็น            ภัตตาคาร 

ท่ีพัก http://www.amatainleresort.com 4*

วันท่ี 3
พุกาม - เฮโฮ - อนิเล

วันท่ี 4
อนิเล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์

https://www.amatainleresort.com/


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 

นำเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางสู่มัณฑะเลย์ เม่ือเดินทางถึงมัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์ ชมโรงงาแกะสลักหนิอ่อน โรงงานทำทองคำเปลว
โรงงานแกะสลักไม้

ช่วงบ่าย

นำชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในเมือง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอจอง
วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮลิล์ ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก 

วันท่ี 4
อนิเล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์

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

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานสีุดท้าย  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างกุ้ ง
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์
ทรงพยากรณ์ไว้ว่า หลังท่ีเสด็จปรนิพิพานแล้ว 2,400 ปี
จะมีการสร้างราชธานข้ึีนท่ีนี ่และแผ่ขยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา 
เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้ อเป็นของท่ีระลึก เช่น
ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหนิอ่อนเป็นพระพุทธรปู แผ่นทองคำเปลว

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่นี้ ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ 
วัดชเวนันดอ จอง  ชื่อมีความหมายว่า วิหารไม้สีทองคำ
อดีตพระราชมณเฑียรทองท่ีสร้างข้ึนในครสิต์ศตวรรษท่ี 19
เป็นตำหนักไม้สักทองซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นสถานท่ีปฎิบัติธรรม
และสวรรคตหนักนี้   
ชมหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดใน โลกท่ี วัด
KUTHODAW PAGODA   
Mandalay
Hill เขามัณฑะเลย์เป็นท่ีนยิมของนักท่องเท่ียวท่ีข้ึนไปชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์
โดยเฉพาะยามเย็นตอนพระอาทิตย์ไกล้ตกดิน
ตลาดกลางแจ้งตอนค่ำ ซึ่งจะคล้ายๆถนนคนเดิน จะขายของจิปาถะ จำพวก
เสื้ อผ้า โสรง่ ย่าม ยา จาน ชาม หนังสือต่างๆ

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน      ภัตตาคาร 
มื้ อเย็น            ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Pyi Thar Hotel หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 4
อนิเล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อมรปุระ -  สะพานอูเ่ป็ง

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

การเดินทาง ช่วงเช้า       

หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่
09:35     ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการบิน Air Bagan  เท่ียวบินท่ี K7
248
10:15     เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO   ไกด์นำเดินทางต่อสู่ เมืองยองชเว
โดยรถปรับอากาศ
11:00     เดินทางถึงเมืองยองชเว Nyuang Shwe พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชม
 วัด SHWE YAN PHE  น่ังสามล้อพม่า  ทะเลสาบอินเล

ช่วงบ่าย    
วัดมหากันดายง Mahagandayon monastery  เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่า
มีพระภิกษสุามเณรศึกษาเล่าเรยีนกว่า 1,200 รปู พระท่ีนีฉั่นวันละ
หนึง่ม้ือด้วยวัตรปฎิบัติท่ีงดงามจึงเกิดเสียงรำ่ลือและแรงศรัทธาขยายไปท่ัว 
โดยเวลาประมาณ 10.30 น.
ของทุกๆวันพุทธบรษัิทจะนำภัตตาคารมาถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรนับพันรปูท่ีมาเข้
าแถวบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสมกับเป็นผู้ ทรงศิล 

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


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า      

เมืองมินกุน โดยการล่องเรอืทวนน้ำอิรวดี
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์มินกุน ท่ีจะสร้างให้ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ใช้เวลาถึง ๙ ปี
แต่กยังไม่เสรจ็และยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังท่ีหล่อเตรยีมไว้สำหรับพระเจดีย์
มีความใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
เจดีย์ชินพิวมิน เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนอืระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามาก แหง่หนึง่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2359
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง
เพื่อเป็นอนสุรณ์แหง่ความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน
ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน เวลาอันควร 
เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ท่ีงดงามนี้  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2359 
เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานแหง่ความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม
ท่ีสิ้ นพระชนม์ไปก่อนท่ีพระเจ้าบากะยีดอว์จะข้ึนครองราชย์
แม้จะไม่ใช่หนิอ่อนเหมือนทัชมาฮาล
แต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแหง่ลุ่มอิรวดี

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก สร้างจากไม้สักท่ีรื้ อมาจากพร
ะราชวังเก่าแหง่กรงุอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักท้ังสิิ้ น 1,568
ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ท่ีงดงามมาก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 

อาหาร มื้ อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้ อเช้า          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Pyi Thar Hotel หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - มิงกุน - อมรปุระ -  สะพานอูเ่ป็ง

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


วันท่ี 6
มัณฑะเลย์ - นมัสการพระมหามัยมุน ี- กรงุเทพฯ

แผนท่ี 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

เช้าตรูน่มัสการ พระมหามัยมุน ีก่อนท่ีจะกลับมารับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพั
ก

ช่วงบ่าย    

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรยีมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00    บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ..... เท่ียวบินท่ี ......
00.00    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า    

เช้าตรู ่04:00 น. นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5
แหง่ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับ
การขนานนามว่า พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จนได้เวลาตามนัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอิน ...เดินทางกลับกรงุเทพฯ

อาหาร มื้ อเช้า    ห้องอาหารโรงแรม

 
 
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักจำนวน 5 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง

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!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.112859!2d22.0046472?hl=en


ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ
ค่ารถปรับอากาศบรกิารตลอดการเดินทาง
ค่าล่องเรอืท่ีทะเลสาบอินเล
ค่ารถม้าเมืองพุกาม
ค่าไกด์นำเท่ียวภาษาไทย
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป–กลับ ระหว่างประเทศ
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอืรายการท่ีระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/785

https://www.atsiamtour.com/myanmar/785
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