
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 14:26

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

นมัสการ พระมหามุนี
เจดีย์ชเวซิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



เจดีย์เจ้าต่อจี 
วัดกุโสดอ
วัดอนันดา 
วัดชเวนันดอว์ 
สะพานไม้อูเบ็ง 

สบายสบายกับ

การชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
นัง่สามล้อพม่า ไซก้า
Floating Garden 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง    2 - 3    คน 21,900

เดินทาง    4 - 5    คน 20,500

เดินทาง    6 - 7    คน 19,500

เดินทาง    8 - 9    คน 18,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay+Hill,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.9857615,96.0813531,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6c
8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

10:00    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      
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์
 วัดชเวนันดอว์  วัดกุโสดอ เทือกเขามัณฑะเลย์

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักท่ีสวยงามท่ีสุดแหง่หนึง่ของเ
อเชีย
วัดชเวนันดอว์  วิหารของวัดอดีตเคยเป็นพระท่ีนัง่ในพระราชวัง 
วัดกุโสดอ  เป็นสถานท่ีเก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาคร้ังท่ี 5 
เทือกเขามัณฑะเลย์  จุดชมเมืองมัณฑะเลย์ และพระอาทิตย์ตกท่ีสวยแหง่หนึง่ของพม่า

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Shwe Phyu Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay+Hill,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.9857615,96.0813531,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282?hl=en
http://www.shwephyuhotel.com.mm/
http://shwe-phyu.mandalay-hotels-advisor.com/en/


วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ - อนิเล ทัวร์

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&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย     

นำท่านสู่ พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 

สมควรแก่เวลา กลับโรงแรม 
รับประทานอาหารเช้า นำท่านเช็คเอ้าท์
จากน้ันเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ 
12:10    เหนิฟ้าสู่เมืองอินเล
12:40    เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ
จากน้ันเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล เช่น วัด Shwe Yan Phe
Temple  Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
น่ังสามล้อพม่า หรอื ภาษาพม่าเรยีกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยองชเว 
วัด Shwe Yan Phe Temple  เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของเณร
Floating Garden  หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมืองและสวนลอยน้ำ 
Nga-Phe-Kyanng Monastary  เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆ

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 Resort, Inle Lake หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ - อนิเล ทัวร์

วันท่ี 3
อนิเล - มัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

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 เพื่อเดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์
00:00    เหนิฟ้าจากสนามบินเฮโฮ สู่ยังมัณฑะเลย์
00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวสู่
สถานท่ีท่องเท่ียวเช่น วัดกุสินารา สะพานไม้อู่เป็ง  
00:00    สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
19:15    เหนิฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ 
เท่ียวบินท่ี PG 714
21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

วัดกุสินารา  วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ท่ีสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ามินดง 
สะพานอูเบ็ง  สะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
สร้างจากไม้สักท่ีรื้ อมาจากพระราชวังเก่าแหง่กรงุอังวะ
ในสมัยท่ีมีการย้ายเมืองหลวงจากกรงุอังวะมายังอมรปุระ โดยมีไม้ท้ังหมด 1,208
ต้น

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 3
อนิเล - มัณฑะเลย์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ  ภายในประเทศ **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/790

https://www.atsiamtour.com/myanmar/790
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