
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 14:35

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พกุาม อินเล 5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาค่าต๋ัวเครือ่งบินภายใน , แต่ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุน ี
เจดีย์ชเวซิกอง

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



ทะเลเจดีย์ ท่ีพุกาม
วัดพองดออู
วัดชเวนันดอ จอง
พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวยอดดอยสกายน์  

สบายสบายท่ี

สะพานอู่เป็ง
พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
แหล่งช้อปมัณฑะเลย์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2 - 3     คน 39,500

เดินทาง     4 - 5      คน 34,000

เดินทาง     6 - 7      คน 31,000

เดินทาง   8   คน   ข้ึนไป 29,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Amarapura,+Myanmar+
(Burma)/@21.9324073,96.0502329,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0
d00898f501f:0x16a32a23d29f9da3!2m2!1d96.0493896!2d21.9038842?hl=en

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 
(เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL
 ชมวิหารชเวนันดอร์  

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Amarapura,+Myanmar+(Burma)/@21.9324073,96.0502329,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0d00898f501f:0x16a32a23d29f9da3!2m2!1d96.0493896!2d21.9038842?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก สร้างจากไม้สักท่ีรื้ อมาจากพระราช
วังเก่าแหง่กรงุอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักท้ังสิิ้ น 1,568
ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ท่ีงดงามมาก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างสมัยพระเจ้ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่นี้ ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ
ชมหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดใน
โลกท่ี วัดกุโสดอ  KUTHODAW PAGODA   
วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้หลังนี้ แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักท่ีพระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต
หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้ อถวายวัดแหง่นี้
ทางวัดได้ประกอบข้ึนใหม่เป็นพระวิหาร  
มัณฑะเลย์ ฮิลล์  MANDALAY HILL 
จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดท่ีสามารถมองเหน็เมืองมัณฑะเลย์ เกือบท้ังเมือง
ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทติย์
ลับขอบฟ้าอนัสวยงามทกุยามเย็น

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ - พุกาม

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/
http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.5620605,94.9129601,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d2
3f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30b5e5
0393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        

06:45   ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza  เท่ียวบินท่ี  K7 211 
08.05   เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี         
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองพุกาม ชม วัดมนหุา  วัดกุบยางกี
 นัง่รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ - พุกาม

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/@21.5620605,94.9129601,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว     

เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรอืชเวซิโกง เป็นสถูปของพม่าโดยแท้
มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ท่ีเชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
ถือเป็นหนึง่ในห้าปูชนยีสถานท่ีสำคัญสูงสุดของพม่า 
วัดอนันดา ANANDA
TEMPLE ซึ่งวิหารแหง่นี้ นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม
มีรปูรา่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขย่ืนออกไปท้ัง 4 ด้าน
ซึ่งต่อมาเจดีย์แหง่นี้ เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 
วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันย่ิงใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสรจ็ วิ     
วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ท่ีสร้างโดยพระเจ้ามนหูะ กษัตรย์ิมอญแหง่เมืองสะเทิม
ต้ังอยู่หมู่บ้านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารท่ีเป็นวิหาร
จัดอยู่ในแบบท่ีเรยีกว่า เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองช้ัน เหนอืช้ันท่ีสองเป็นช้ันหลังคา
เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอรา่ม 
วัดกุบยางกี  แปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์ร ุน่แรกๆของพุกาม
ท่ีมีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่ามาก
โดยเฉพาะลวดลายปูนป้ันและจิตกรรมฝาผนัง ท่ียูเนสโกกล่าวไว้ว่า
ควรค่าต่อการไปชมมากท่ีสุดแหง่หนึง่ของพุกาม
นัง่รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์

 คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุน่แรก 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก The Floral Breeze Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
มัณฑะเลย์ - พุกาม

วันท่ี 3
พุกาม - ยองชเว (อนิเล) - ทะเลสาบอนิเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-
Kyanng

http://www.floralbreezehotelbagan.com/accomodation.php


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Inle+Lake,+Myanmar+
(Burma)/@21.012334,95.3427161,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30b5e503
93d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30ceed8
ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.9101806!2d20.5862914?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย       

หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ
09:35   ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ  โดยสายการบิน Air Bagan  เท่ียวบินท่ี K7
248
10:15   เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO  ไกด์นำเดินทางต่อสู่
เมืองยองชเวโดยรถปรับอากาศ
11:00   เดินทางถึงเมืองยองชเว (Nyuang Shwe)
พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชม  วัด SHWE YAN PHE  นัง่สามล้อพม่า 
ทะเลสาบอินเล 
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณโดยรอบทะเลสาบอินเล ชม นมัสการพระบัวเข็ม
 ศูนย์ทอผ้าพื้ นเมืองของชาวอินตา  หมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมืองและสวนลอยน้ำ เวลา
สมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองยองเชว 

วันท่ี 3
พุกาม - ยองชเว (อนิเล) - ทะเลสาบอนิเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-
Kyanng

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


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว       

วัด SHWE YAN PHE  ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
น่ังสามล้อพม่า หรอืภาษาพม่า เรยีกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan
Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่าและชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้ อชาติ
และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 
ล่องเรอืชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา
ท่ีอาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ
ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแหง่หมุนเวียนกันไป เรยีกว่า FIVE DAYS
MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย
ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแหง่นี้
ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล
 ท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูไม้ศักดิ์ สิทธ ิ์  5 องค์  ท่ีคนไทยเรานยิมเรยีกกันว่า
พระบัวเข็ม  
ล่องเรอืต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพ้ืนเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ
ท่ีสวยงามย่ิงท่ีหมู่บ้านอินปอค่อน นา่ซื้ อเป็นของท่ีระลึก
หลังจากน้ันเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating
Garden ท่ีปลูกผักมากมาย เช่น พรกิ ผักกาด มะเขือเทศ
ในจำนวนมากพอท่ีจะเลี้ ยงคนพม่าท้ังประเทศได้ 
เดินทางต่อยัง  Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆ
ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง
และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่อโชว์ให้นักท่
องเท่ียวโดยเฉพาะ

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

วันท่ี 3
พุกาม - ยองชเว (อนิเล) - ทะเลสาบอนิเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-
Kyanng



ท่ีพัก Amata Gardent Resort  หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
พุกาม - ยองชเว (อนิเล) - ทะเลสาบอนิเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-
Kyanng

วันท่ี 4
อนิเลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย

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 ช่วงเช้า+บ่าย         

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์
09:30    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน K7 เท่ียวบินท่ี 266
10:05    เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์   
เดินทางสู่เมืองสกายน์
แล้วต่อยังเมืองหลวงโบราณเมืองอังวะ ชมวิวบนยอดดอยสกายน์  Umin Thonse
Pagoda or 30 Caves Pagoda

https://www.amatainleresort.com/
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


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เมืองมินกุน โดยการล่องเรอืทวนน้ำอิรวดี
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์มินกุน ท่ีจะสร้างให้ใหญ่ท่ีสุดในโลก
ใช้เวลาถึง ๙ ปี
แต่กยังไม่เสรจ็และยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังท่ีหล่อเตรยีมไว้สำหรับพระเจดีย์
มีความใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ท่ีงดงามนี้  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2359 
เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานแหง่ความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม
ท่ีสิ้ นพระชนม์ไปก่อนท่ีพระเจ้าบากะยีดอว์จะข้ึนครองราชย์
แม้จะไม่ใช่หนิอ่อนเหมือนทัชมาฮาล
แต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแหง่ลุ่มอิรวดี       
ชมวิวเมืองสกายน์ บน ยอดดอยสกายน์ ท่ีสามารถมองเหน็เจดีย์ต่างๆ
ท่ีสร้างตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง
ซึ่งจุดชมวิวอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน 
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอื วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เม่ือปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วหรอืพระทันตธาตุท่ีได้มาจากลังกา
เจดีย์นี้ เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรอืเจดีย์ทรงลังกา
เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda ภายในมีพระพุทธรปู 45
องค์ประดิษฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกลม
เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ

Innwa หลังจากอาณาจักรพุกามอันย่ิงใหญ่ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่
ข้ึนท่ีเมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา
และช่วงแรกของอาณาจักรนี้ จัดได้ว่าเป็นยุคทองแหง่ศิลปะและวรรณกรรมของพม่
าแต่...
ด้วยเหตุแหง่บรเิวณท่ีต้ังท่ียากต่อการป้องกันภัยจากศัตรอูาจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเ
มืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และมอญรกุรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ.
2070

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

วันท่ี 4
อนิเลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย



ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
อนิเลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - ซิตี้ ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

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+บ่าย    

04:00   เดินทางชมพิธล้ีางหน้าพระมหามุน ีก่อนกลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากท่ีพัก เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว    
16:30    สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
19:15    เหนิฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
 เท่ียวบินท่ี PG714
21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/
http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/
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


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
เดินทางสู่ท่าเรอื น่ังเร ือแบบส่วนตัวล่องตามแม่น้ำอิรวดี สู่มิงกุน ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เจดีย์มิงกุน สร้างข้ึนโดยดำรขิอง พระเจ้าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท
หากสร้างเสรจ็จะสูง 150 เมตร
ระฆังมิงกุน ระฆังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน มีน้ำหนักถึงเกือบ
90 ตัน
เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้าพะคยีดอ เม่ือปี ค.ศ. 1816
เพื่ออุทิศแทนความรักแด่สินพยุเม พระชายาท่ีสิ้ นพระชนม์ ได้รับขนานนามว่า
ทัชมาฮาลแหง่พม่า
พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร หรอืพระผู้ จดจำพระไตรปิฎกได้ท้ังหมด
รอยพระพุทธบาทหินอ่อน  รอยพระพุทธบาทท่ีสวยงามแปลกตากว่ารอยพระพุทธบาทท่ัวไป
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอื 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 
สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้ สร้างสะพานนี้ เม่ือปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ - ซิตี้ ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม



ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืน ตามรายการท่ีระบุ (พัก 2 - 3 คน/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 ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/982

https://www.atsiamtour.com/myanmar/982
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