
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 14:51

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

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถยนต์ในการท่องเท่ียว , ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวซิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารชเวนันดอร์
พระบัวเข็มวัดผ่องต่ออู
วัดอนันดา 
สะพานไม้อู่เบ็ง
ทุ่งเจดีย์พุกามยามเช้า

พักผ่อนช้อปสบายๆ

ตลาดเช้ามัณฑะเลย์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / ท่ีพัก 3 ดาว ราคา / คน

เดินทาง    2 - 3    คน 27,500

เดินทาง    4 - 5    คน 22,500

เดินทาง    6 - 7    คน 19,500

เดินทาง    8 - 9    คน 18,500

พักเดี่ยวเพิ่ม            5,900         

 

จำนวนผู้เดินทาง / ท่ีพัก 4 ดาว ราคา / คน

เดินทาง    2 - 3    คน 32,900

เดินทาง    4 - 5    คน 27,900

เดินทาง    6 - 7    คน 25,900

เดินทาง    8 - 9    คน 24,900

พักเดี่ยวเพิ่ม            7,900         



 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - อนิเล

แผนท่ี https://www.google.com/maps/dir/Mandalay,+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Inle+Lake,+%E0%B9%80%E0%B
8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/@21.2691472,94.9251167,8z/data
=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.089103
2!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.91018
06!2d20.5862914

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง 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

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นำเดินทางสู่เมืองอินเล ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
ชมธรรมชาติสองข้างทางพร้อมหยุดแวะตามท่ีลูกค้าต้องการระหว่างการเดินทางแบ
บสบายๆ
เดินทางถึงอินเลนำทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

อาหาร เย็น   ภัตตาคาร

https://www.google.com/maps/dir/Mandalay,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/Inle+Lake,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/@21.2691472,94.9251167,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914


ท่ีพัก 81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - อนิเล

วันท่ี 2
อนิเล นัง่เรอืชมทะเลสสาบอนิเล - ชมวิถิถีชีวิตชาวอนิคา - วัดผ่องต่ออ ู- Nga Phe Chaung
Monastery - ศูนย์ทอผ้า

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางสู่ท่าเรอื  เพื่อลงเรอืล่องชมสถานท่ีท่องเท่ียวในทะเลสาบอินเล

ข้อมูลท่องเท่ีย
ว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ล่องเร ือแบบส่วนตัว รอบๆบรเิวณทะเลสาบอินเล
ชุมชนบนน้ำกับการดำรงค์ชีพ การปลูกพืชผัก
ชมการทอผ้าและอุตสาหกรรมครัวเรอืน
ไหว้พระบัวเข็มท่ี วัดผ่องต่ออู

Nga Phe Chaung Monastery
ชมวัตถุโบราณท่ีนำมาซ่อนอังกฤษไว้สมัยอาณานคิม
รับทานอาหารกลางวันบนภัตตาคารลอยน้ำ

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารในทะเลสาบอินเล
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก 81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

http://81hotel-inlay.com/
https://www.amatainleresort.com/
http://81hotel-inlay.com/
https://www.amatainleresort.com/


วันท่ี 3
อนิเล - Kalaw กะลอ - เขา Popa - พุกาม

แผนท่ี https://www.google.com/maps/dir/Inle+Lake,+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Kalaw,+%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Mount+Popa,+Popa,+%E0%B9%
80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Bagan,+%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/@20.8894362,95.3426578,9z/data
=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96
.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30ceb7996093ec95:0xf17bab75fc64bbb8!2m2!1d9
6.5623251!2d20.6176113!1m5!1m1!1s0x30c9f73683f39311:0x5f494eb15f63368!2m2!1d95.
2533481!2d20.9207077!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d9
4.8585458!2d21.1717271!3e0

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยหยุดแวะเท่ียวท่ีเมือง Kalaw ภูเขาโปปา
เม่ือเดินทางถึงพุกามรับประทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

https://www.google.com/maps/dir/Inle+Lake,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/Kalaw,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/Mount+Popa,+Popa,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/Bagan,+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+(%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2)/@20.8894362,95.3426578,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30ceb7996093ec95:0xf17bab75fc64bbb8!2m2!1d96.5623251!2d20.6176113!1m5!1m1!1s0x30c9f73683f39311:0x5f494eb15f63368!2m2!1d95.2533481!2d20.9207077!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!3e0


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หลังอาหารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางท่ีเมืองพุกามโดยระหว่างทางแวะชม
เมืองกะลอ เมือง มีความผสมผสนานผู้ คนหลายเชื้ อชาติ มีท้ังชาวเขาชาวเนปาล อินเดิย
กุนข่า ทหารรับจ้าง ท่ีบรรพบุรษุของพวกเขาได้เข้ามารับจ้างใช้แรงงานสร้างถนน
ทางรถไฟในสมัยท่ียังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ

ท่ีนีมี่พระท่ีสำคัญเป็นพระท่ีสร้างมาจากไม้ไผ่ลงแลคเกอร์ปิดทองคำเปลวมีอายุ
มากกว่า 500 ปีท่ีวัด Nhee Paya
ซึ่งผู้ มาเย่ียมกราบนมัสการจะได้รับยำใบชากับชาร้อนเพื่อนัง่รับประทาน

แวะเขาโปปา ภูเขาแหง่นี้ เป็นภูเขาไฟท่ีดับแล้ว
ลาวาภูเขาไฟสร้างตัวเองใหญ่สูงตระหง่านโดดเด่นคำว่าโปปามาจากสันสกฤตแปลว่
าดอกจำปา 
เนือ่งจากในอดีตบรเิวณภูเขาลูกนี้ มีต้นจำปาข้ึนอยู่เป็นจำนวนมากจึงมีอีกชื่อว่า
ภูเขาดอกจำปาและกล่าวว่าอดีตภูเขาไฟแหง่นี้ เปรยีบเสมือน เขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางแหง่จักรวาล 
โบราณาจารย์ก็เชื่อว่าเขาโปปาแหง่นี้ ....สามารถเชื่อมกับอีกมิติได้
และเชื่อว่าเป็นท่ีสถิตของเหล่า นัต หรอืท่ีคนพม่าเรยีกว่า มินนัต
เดินทางสู่พุกามเพื่อทานอาหารเย็นและเช็คอินท่ีพัก

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหารระหว่างทาง
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Bagan Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
อนิเล - Kalaw กะลอ - เขา Popa - พุกาม

วันท่ี 4
พุกาม ทัวร์

https://www.baganstarhotel.com/
https://www.amatabaganresort.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Amata+Garden+Resort,+Bagan,+Phwar+Saw+Village
,+Thu+Htay+Kan+kwin,+Kwin+No.+(1544)+East+New+Bagan,+Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Thatbyinnyu+Phaya,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Ananda+Temple,+Nyaung-
U,+Myanmar+(Burma)/Htilominlo,+Nyaung-U,+Myanmar+(Burma)/Nyaung-U,+Myanmar+
(Burma)/@21.1633403,94.8552066,13z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x30b5e4
85beae0fc9:0x3011f10b50aa372e!2m2!1d94.8714525!2d21.1337641!1m5!1m1!1s0x30b5e
51d3790dc2b:0x1a93e53d957a0a4d!2m2!1d94.8629217!2d21.1688146!1m5!1m1!1s0x30b
5e51c276be127:0x392ae5db3a1149b9!2m2!1d94.8676877!2d21.1710636!1m5!1m1!1s0x3
0b5e524cacba749:0xddd77ec42210107c!2m2!1d94.879456!2d21.1787452!1m5!1m1!1s0x3
0b5faba9366f2eb:0xba85144c6330dd9a!2m2!1d94.9247074!2d21.177252!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางสู่ การท่องเท่ียว พุกามซิตี้ ทัวร์ ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในพุกาม

วันท่ี 4
พุกาม ทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Amata+Garden+Resort,+Bagan,+Phwar+Saw+Village,+Thu+Htay+Kan+kwin,+Kwin+No.+(1544)+East+New+Bagan,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Thatbyinnyu+Phaya,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Ananda+Temple,+Nyaung-U,+Myanmar+(Burma)/Htilominlo,+Nyaung-U,+Myanmar+(Burma)/Nyaung-U,+Myanmar+(Burma)/@21.1633403,94.8552066,13z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x30b5e485beae0fc9:0x3011f10b50aa372e!2m2!1d94.8714525!2d21.1337641!1m5!1m1!1s0x30b5e51d3790dc2b:0x1a93e53d957a0a4d!2m2!1d94.8629217!2d21.1688146!1m5!1m1!1s0x30b5e51c276be127:0x392ae5db3a1149b9!2m2!1d94.8676877!2d21.1710636!1m5!1m1!1s0x30b5e524cacba749:0xddd77ec42210107c!2m2!1d94.879456!2d21.1787452!1m5!1m1!1s0x30b5faba9366f2eb:0xba85144c6330dd9a!2m2!1d94.9247074!2d21.177252!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

พุกาม หรอื บากัน (Bagan)  ราชธานซึี่งเจรญิสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่คววรพลาด
ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองพุกามยามเช้า  
เจดีย์ชเวซิกอง  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 
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
หมู่บ้านมินกาบา  ชุมชนหัตถกรรม และทำเครือ่งเขิน ของพุกาม
ชมวิธกีารทำเครือ่งเขิน ทุกข้ันตอนการผลิต สินค้าเครือ่งเขินมีของท่ีนี่
มีหลายลักษณะรปูรา่ง เช่น ขันน้ำ ถาด พาน ตลับ กระปุก กล่องบุหรี่
วิหารสุลามณี  โดยคำว่าสุลามาจาก สุเล แปลว่าจุลหรอืเล็ก ส่วนมณคีือแก้ว
รวมแล้วแปลว่า แก้วดวงเล็ก สร้างโดยพระเจ้านรปติสิทธ ูเม่ือพ.ศ 1706 มีแหง่นี้
วิหารธรรมยางยี  แปลว่า ธรรมอันย่ิงใหญ่  เป็นเจดีย์วิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

วันท่ี 4
พุกาม ทัวร์



ท่ีพัก Bagan Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
พุกาม ทัวร์

วันท่ี 5
พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชว่งมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - เจดีย์ Kuthodaw
- มัณฑะเลย์ฮลิล์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Palace,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Shwenandaw+Monastery,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+
(Burma)/@21.5685551,95.2249746,9z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca6
1:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6ce5991cae
8d:0xa78a4f71a5cd2500!2m2!1d96.0965524!2d21.9928775!1m5!1m1!1s0x30cb6c5f1884fe
13:0x49cca60ef8fc920a!2m2!1d96.1136864!2d22.0007033!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d090
45:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง
ระหว่างเดินทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวได้ตามอัธยาศัย
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใหเมืองมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์

https://www.baganstarhotel.com/
https://www.amatabaganresort.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Palace,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Shwenandaw+Monastery,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+(Burma)/@21.5685551,95.2249746,9z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6ce5991cae8d:0xa78a4f71a5cd2500!2m2!1d96.0965524!2d21.9928775!1m5!1m1!1s0x30cb6c5f1884fe13:0x49cca60ef8fc920a!2m2!1d96.1136864!2d22.0007033!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระราชวังมัณฑะเลย์  เป็นพระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ท่ีสวยงามท่ีสุดแหง่หนึง่ของเอเชีย
วิหารชเวนันดอร์  Shwenandaw  เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง
เพียงหนึง่เดียวท่ียังเหลืออยู่ในมัณฑะเลย์
เจดีย์กุโสดอ  Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาซึ่งต้ังอยู่ในมั ณ
ฑะเลย์พม่าซึ่งมีหนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
มัณฑะเลย์ฮิลล์ MANDALAY HILL จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์
และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Yi Link Mandalay หรอื เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 5
พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชว่งมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - เจดีย์ Kuthodaw
- มัณฑะเลย์ฮลิล์

วันท่ี 6
พิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ช้อบป้ิง-  สะพานไม่อูเ่บ็ง - สกายฮลิล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน -
สวุรรณภูมิ

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


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+N0.B-
8,+Pyin+Oo+Lwin+Road,,+Between+31st+%26+32nd+Street,+Chan+Aye+Thar+Zan+Tow
nshi,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Saggaing+Hill,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+International+Airport,+Tada-
U,+Myanmar+
(Burma)/@21.8384751,95.9071411,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6d
b7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1307097!2d21.972714!1m5!1m1!1s0x30cb0
d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb0d
fa06bc6b1f:0xbbf1f0e23ada82fe!2m2!1d95.9911897!2d21.9297616!1m5!1m1!1s0x30cba6
d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   

หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากท่ีพัก
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวเช่นสะพานไม้อู่เบ็ง เจดีย์นมสาว 
หลังอาหาร เดินทางสู่ เขาเมิองสกายน์ ก่อนท่ีจะได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน
19:15    เหนิฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ 
เท่ียวบินท่ี PG714
21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 6
พิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ช้อบป้ิง-  สะพานไม่อูเ่บ็ง - สกายฮลิล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน -
สวุรรณภูมิ

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+N0.B-8,+Pyin+Oo+Lwin+Road,,+Between+31st+%2526+32nd+Street,+Chan+Aye+Thar+Zan+Townshi,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Saggaing+Hill,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+International+Airport,+Tada-U,+Myanmar+(Burma)/@21.8384751,95.9071411,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6db7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1307097!2d21.972714!1m5!1m1!1s0x30cb0d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb0dfa06bc6b1f:0xbbf1f0e23ada82fe!2m2!1d95.9911897!2d21.9297616!1m5!1m1!1s0x30cba6d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
ช่วงเช้าสบายๆให้ท่านได้ช้อปตามอัธยาศัย
สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้ สร้างสะพานนี้ เม่ือปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง 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 

ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 6
พิธล้ีางหน้ามหามุน ี- ช้อบป้ิง-  สะพานไม่อูเ่บ็ง - สกายฮลิล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน -
สวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 5 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
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/786

https://www.atsiamtour.com/myanmar/786
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