 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 ม.ค. 2019 17:55

ทัวร์พมา่ มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 คน
Premium Tour (บินมัณฑะเลย์-กลับมัณฑะเลย์)



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมั สการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
นมัสการ พระมหามุนี
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
เจดีย์เจ้าตอ่ จี

วัดกุโสดอ
พระเจดีย์โบตะตอง
วัดอนันดา
วัดชเวนันดอว์
พระราชวังมัณฑะเลย์
เย่ียมชม
สะพานไม้อูเบ็ง
พั กผ่อนช้อปสบาย
ชมววิ เทือกเขามัณฑะเลย์
นัง่ สามล้อพมา่ ไซก้า
Floating Garden




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

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

17,300.16,800.15,900.15,650.3,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์
แผนที่

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

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 พร้อมกันที่สนามบินสวุ รรณภมู ิ หรอื สนามบินดอนเมือง
อาคารผ้ โู ดยสารขาออก ชั้ น ... ประตู .... เคาร์เตอร์ สายการบิน......
ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
00:00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง หรอื สุวรรณภูมิ สายการบิน ...
00:00 ออกเดินทางโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
00:00 ถึงสนามบิน มัณฑะเลย์ ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองพมา่ และพิธกี ารศลุ กากร
เดินทางสตู่ ั วเมือง
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอว์
วัดกุโสดอ เทือกเขามัณฑะเลย์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – มัณฑะเลย์
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
ชม พระราชวั ง มั ณฑะเลย์ พระราชวังที่สว่ นใหญก่ อ่ สร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแหง่
หนึง่ ของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรอื สงครามโลกครั้ งที่ 2
เครือ่ งบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ได้ท้ งิ ระเบิดจำนวนมากมายถลม่ พระราชวังมัณฑะเลย์ของพมา่ ด้วยเหตผุ ลวา่ พระราชวัง
นี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น
จึงถูกไฟไหม้เผาจนไม่หลงเหลือมีแต่ป้อมปราการ
และคูน้ าํ รอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิม
พระราชวังที่เหน็ อยเู่ ป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมา่ ได้จำลองรปู แบบของพระราชวังของเกา่
ขึ้นมา
ชม วั ดชเวนั นดอว์ วิหารของวัดแหง่ นี้อดีตเคยเป็นพระที่นัง่ ในพระราชวัง
กษัตรยิ ์ มินดงได้นำไปถวายวัด
และงานแกะสลักไม้สักของวิหารนี้นับเป็นผลงานแกะสลักชิ้นเยี่ยมที่สดุ ชิ้นหนึง่ ในโลก
ชม วั ดกุโสดอ ความสำคัญของวัดนี้คือเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้ งที่
5 โดยได้จารึกเป็นอักษรพม่าที่ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหนิ ขนาดใหญ่ 729
แผ่น แต่ละแผ่นจะอยู่ในครอบมณฑปซึ่งตั้ งอยู่โดยรอบวัด

อาหาร

ที่พัก

วันที่ 2

ขึ้นสจู่ ุดชมวิว เทือกเขามั ณฑะเลย์ สร้างขึ้นโดย มหาฤษอี ูขา่ ยติ สูงประมาณ 240
เมตรกลางเมืองมัณฑะเลย์
มื้อกลางวั น
Tom Yam Koong 2 Kandawgyi Restaurant or similar
มื้อเย็น
Golden Duck Restaurant or similar
Shwe Phyu Hotel Superior room or similar

มัณฑะเลย์ - อนิ เล

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
เช้าตรเู่ ดินทาง นมัสการพระมัยมนุ ี เสรจ็ แล้วเดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสสู่ นามบินมัณฑะเลย์
12:10 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเฮโฮ
12:40 เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ เดินางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณทะเลสาบอินเล เชน่ วัด Shwe Yan Phe Temple
Floating Garden Nga-Phe-Kyanng Monastary

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ - อนิ เล
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เช้าตรู่ นำทา่ นไป นมั สการพระมหามั ยมุนี สิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5
แหง่ ของพมา่ ถือเป็นต้นแบบพระพทุ ธรปู ทองคำขนาดใหญท่ รงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ที่ได้
รับการขนานนามวา่ พระพทุ ธรปู ทองคำเนื้อนมิ่
ช่วงบ่าย
นำท่าน นั ่ง สามล้อพม่า หรอื ภาษาพม่าเรยี กว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan
Shwe) ยามเย็นท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผา่ ซึ่งในประเทศพมา่ มีมากกวา่ 135 เชื้อชาติ
และเจดีย์เกา่ แกป่ ระจำเมืองยอง ชเว
ชม วั ด Shwe Yan Phe Temple สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี
กอ่ นนี้ปิดทองทั้ งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลดุ ไปแตก่ ็ยังเหลือพอให้เหน็ บ้างบางสว่ น
มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้ งบานประตแู ละบนหลังคา
วัดแหง่ นี้เปน็ สถานที่ศึกษาธรรมของเณรสว่ นใหญแ่ ถบนั้ น
Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ ้ นื เมืองและสวนลอยน้ำ
ที่ปลูกผักมากมายเช่นพรกิ ,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้ งประเ
ทศได้
Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรปู สำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รั
บการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ.
1205)
สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบว่ งซึ่งได้รับการฝึกมาอยา่ งดีจากพระวัดนี้ เพื่
อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ - อนิ เล
อาหาร

มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
Royal Palace Restaurant (Inle) Chinese Set Mneu (B) or similar

ที่พัก

มื้อเย็น
Amata Garden Resort (Inle) Chinese Set Menu B or similar
http://www.amatainleresort.com

วันที่ 3

อนิ เล - มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพฯ
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

วันที่ 3

อนิ เล - มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสสู่ นามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับสมู่ ั ณฑะเลย์
00:00 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเฮโฮ สยู่ ั งมัณฑะเลย์
00:00 ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวเช่น
วัดกุสินารา สะพานไม้อู่เป็ง
ช่วงบ่าย
00:00 ได้เวลาสมควรนำเดินทางสสู่ นามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
00.00 เหนิ ฟ้ าเดินทางกลับสสู่ นามบินดอนเมือง หรอื สนามบินสวุ รรณภูมิ
00:00 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง หรอื สวุ รรณภมู ิ โดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
วั ดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรนิ พิ พานของพระพุ
ทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเลา่ วา่ พระพุทธเจ้าปรนิ พิ พานในป่าใต้
ต้นสาละ พระพุทธรปู ประธานของวัดเป็นพระพุทธรปู ปางไสยาสน์อันงดงาม
ด้านซ้ายและขวามีรปู ปั้นพระสาวก พระฤาษ ี ยักษ์ และนักบวช
ที่เข้ามาเฝ้ าพระพทุ ธเจ้าเมื่อปรนิ พิ พาน
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร
สร้างจากไม้สักที่ร้ อื มาจากพระราชวังเก่าแหง่ กรงุ อังวะ
ในสมัยที่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรงุ อังวะมายังอมรปุระ โดยมีไม้ทั้งหมด 1,208 ต้น
เพื่อทำเป็นเสาหลัก สะพานไม้อูเบ็ง ถือวา่ มีทิวทัศน์ที่งดงามมาก
โดยเฉพาะชว่ งพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยบรเิ วณรอบๆ สะพานไม้อูเบ็ง
จะมีการใช้ชีวิตตามวิถีชนบทของผ้ คู น

วันที่ 3

อนิ เล - มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
โรงแรม
มื้อกลางวั น
Demandalar Tom Yam Koong (At the Airport) or similar

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน บินภายในประเทศ
คา่ อาหารตามที่ระบุในรายการ
คา่ เข้าชมสถานที่ตามที่ระบใุ นรายการ
คา่ รถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
คา่ มัคคเุ ทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
ราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอื จากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี , มินบิ าร์ เป็นต้น
คา่ แจ้งเข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผ้ ถู ือหนังสือเดินทางตา่ งด้าว
ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

