 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 14:35

ทัวร์พมา่ มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พกุ าม อินเล 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายใน , แตร่ าคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบชู าสถาน

พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่

ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
วัดพองดออู
วัดชเวนันดอ จอง
พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวยอดดอยสกายน์
สบายสบายที่

สะพานอเู่ ป็ง
พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
แหลง่ ช้อปมัณฑะเลย์




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

39,500
34,000
31,000
29,900
5,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์
แผนที่

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 รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
าง
ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
09:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์
12:15 ออกเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ PG 709
13:40 ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
(เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย 30 นาที)
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัด UTHODAW PAGODA MANDALAY HILL
ชมวิหารชเวนันดอร์

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก สร้างจากไม้สักที่ร้ อื มาจากพระราช
วังเก่าแหง่ กรงุ อังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้ งส้ ิน 1,568
ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ท่งี ดงามมาก
โดยเฉพาะชว่ งพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายกอ่ นพมา่ เสียเมือง สร้างสมัยพระเจ้ ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่ นี้ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลากอ่ สร้างประมาณปเี ศษ
ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่สี ุดใน
โลกที่ วัดกุโสดอ KUTHODAW PAGODA
วิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้หลังนี้แตเ่ ดินเป็นตำหนักของพระเจ้ ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต
หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้ร้ อื ถวายวัดแหง่ นี้
ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหมเ่ ป็นพระวิหาร
มัณฑะเลย์ ฮิลล์ MANDALAY HILL
จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเหน็ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้ งเมือง
ซึ่งอยบู่ น ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์
สะพานอูเบ็ง

ลับขอบฟ้ าอันสวยงามทุกยามเย็น

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

มัณฑะเลย์ - พุกาม

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ - พุกาม
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

06:45 ออกเดินทางสพู่ กุ าม โดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ K7 211
08.05 เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง ชมวิหารธรรมยันจี
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองพกุ าม ชม วัดมนหุ า วัดกบุ ยางกี
นัง่ รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์

วันที่ 2

มัณฑะเลย์ - พุกาม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ชเวซิกนหรอื ชเวซิโกง เป็นสถูปของพมา่ โดยแท้
มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ท่เี ชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
ถือเป็นหนึง่ ในห้าปูชนยี สถานที่สำคัญสูงสุดของพม่า
วัดอนันดา ANANDA
TEMPLE ซึ่งวิหารแหง่ นี้ นับได้วา่ เป็นวิหารที่มีขนาดใหญท่ ี่สดุ ในพกุ าม
มีรปู รา่ งเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุ ั ส มีมขุ ยื่นออกไปทั้ ง 4 ด้าน
ซึ่งต่อมาเจดีย์แหง่ นี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม
วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT ซึ ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันย่งิ ใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญท่ ี่สดุ ในพกุ าม แตส่ ร้างไมเ่ สรจ็ วิ
วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ ามนหู ะ กษัตรยิ ์ มอญแหง่ เมืองสะเทิม
ตั้ งอยหู่ มบู่ ้ านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารที่เป็นวิหาร
จัดอยใู่ นแบบที่เรยี กวา่ เจดีย์วิหาร ทำเปน็ สองชั้ น เหนอื ชั้ นที่สองเปน็ ชั้ นหลังคา
เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอรา่ ม
วัดกุบยางกี แปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รนุ่ แรกๆของพุกาม
ที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคณุ คา่ มาก
โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโกกลา่ วไว้วา่
ควรคา่ ตอ่ การไปชมมากที่สดุ แหง่ หนึง่ ของพกุ าม
นัง่ รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
คำวา่ ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ เป็นเจดีย์สมัยพุกามรนุ่ แรก
เจดีย์ชเวสิกอง

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
The Floral Breeze Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
เช้า

พกุ าม - ยองชเว (อนิ เล) - ทะเลสาบอนิ เล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-PheKyanng

วันที่ 3

พกุ าม - ยองชเว (อนิ เล) - ทะเลสาบอนิ เล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-PheKyanng
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า + ชว่ งบา่ ย

หลังอาหารเช้านำเดินทางสสู่ นามบินพกุ าม เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ
09:35 ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7
248
10:15 เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO ไกด์นำเดินทางต่อสู่
เมืองยองชเวโดยรถปรับอากาศ
11:00 เดินทางถึงเมืองยองชเว (Nyuang Shwe)
พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ชม วัด SHWE YAN PHE นัง่ สามล้อพมา่
ทะเลสาบอินเล
หลังชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรเิ วณโดยรอบทะเลสาบอินเล ชม นมัสการพระบัวเข็ม
ศนู ย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา หมบู่ ้ านผลิตบหุ รีพ่ ้ นื เมืองและสวนลอยน้ำ เวลา
สมควรนำทา่ นเดินทางกลับสเู่ มืองยองเชว

วันที่ 3

พกุ าม - ยองชเว (อนิ เล) - ทะเลสาบอนิ เล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-PheKyanng
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

SHWE YAN PHE ซึ่งแปลวา่ สมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่
หรอื ภาษาพม่า เรยี กว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan
Shwe ยามเย็น ทา่ นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพมา่ และชนกลมุ่ ตา่ งๆ ของรัฐฉาน
มากถึง 35 ชนเผา่ ซึ่งในประเทศพมา่ มีมากกวา่ 135 เชื้อชาติ
และเจดีย์เกา่ แกป่ ระจำเมืองยอง ชเว
ลอ่ งเรอื ชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา
ที่อาศัยอยรู่ อบๆทะเลสาบ
ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ ่งจะมีอยห
ู่ ลายแหง่ หมุนเวียนกันไป เรยี กวา่ FIVE DAYS
MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย
ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแหง่ นี้
ซึงทา่ นจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผา่ ตา่ งๆอยา่ งใกล้ชิด
วัดผ่องด่ออู ศูนย์รวมจ ิตใจชาวบ้านของชาวอินเล
ที่ประดิษฐานพระพุทธรปู ไม้ศักด์ ิสิทธ์ ิ 5 องค์ ที่คนไทยเรานยิ มเรยี กกันว่า
พระบัวเข็ม
ล่องเรอื ต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ าย ลวดลายต่าง ๆ
ที่สวยงามยิ่งที่หมบู่ ้ านอินปอคอ่ น นา่ ซื้อเป็นของที่ระลึก
หลังจากนั้ นเดินทางกลับไปหมบู่ ้ านผลิตบหุ รีพ่ ื้ นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating
Garden ที่ปลูกผักมากมาย เชน่ พรกิ ผักกาด มะเขือเทศ
ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมา่ ทั้ งประเทศได้
เดินทางตอ่ ยัง Nga-Phe-Kyanng
Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพทุ ธรปู สำคัญๆ
ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง
และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่
องเที่ยวโดยเฉพาะ
วัด
นั่งสามล้อพม่า

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 3

พกุ าม - ยองชเว (อนิ เล) - ทะเลสาบอนิ เล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-PheKyanng
ที่พัก

Amata Gardent Resort หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

อนิ เลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์
09:30 ออกเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน K7 เที่ยวบินที่ 266
10:05 เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์
เดินทางสเู่ มืองสกายน์
แล้วตอ่ ยังเมืองหลวงโบราณเมืองอังวะ ชมวิวบนยอดดอยสกายน์ Umin Thonse
Pagoda or 30 Caves Pagoda

วันที่ 4

อนิ เลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

โดยการลอ่ งเรอื ทวนน้ำอิรวดี
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์มินกุน ที่จะสร้างให้ใหญ่ท่สี ุดในโลก
ใช้เวลาถึง ๙ ปี
แตก่ ยังไมเ่ สรจ็ และยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังที่หลอ่ เตรยี มไว้สำหรับพระเจดีย์
มีความใหญเ่ ป็นอันดับที่สองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2359
เพื่อเป็นอนสุ รณ์สถานแหง่ ความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม
ที่ส้ นิ พระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์
แม้จะไมใ่ ชห่ นิ ออ่ นเหมือนทัชมาฮาล
แตก่ ็ได้รับสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแหง่ ลมุ่ อิรวดี
ชมวิวเมืองสกายน์ บน ยอดดอยสกายน์ ที่สามารถมองเหน็ เจดีย์ตา่ งๆ
ที่สร้างตามไหลเ่ ขาโดยมีแมน่ ้ ำอิรวดีไหลผา่ นเป็นฉากด้านหลัง
ซึ่งจุดชมวิวอยบู่ นเจดีย์ซุนอูปุยะชิน
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอื วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้ าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรอื พระทันตธาตุท่ไี ด้มาจากลังกา
เจดีย์น้ เี ป็นเจดีย์ทรงโอควำ่ แบบสิงหล หรอื เจดีย์ทรงลังกา
เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda ภายในมีพระพุทธรปู 45
องค์ประดิษฐานเรยี งกันเป็นครึง่ วงกลม
เมืองมินกุน

เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ

Innwa หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญล่ ม่ สลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่
ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา
และชว่ งแรกของอาณาจักรนี้จัดได้วา่ เป็นยคุ ทองแหง่ ศิลปะและวรรณกรรมของพม่
าแต.่ ..
ด้วยเหตุแหง่ บรเิ วณที่ตั้งที่ยากต่อการป้ องกันภัยจากศัตรอู าจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเ
มืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และมอญรกุ รานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ.
2070
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 4

อนิ เลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย
ที่พัก

Hotel Shwe Pyi Thar หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - ซิต้ ที ั วร์ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

04:00 เดินทางชมพิธลี ้ างหน้าพระมหามุนี กอ่ นกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว
16:30 สมควรแกเ่ วลาเดินทางสสู่ นามบิน
19:15 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG714
21:40 ถึงสนามบินสวุ รรณภมู ิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ - ซิต้ ที ั วร์ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อันเป็นสิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5 แหง่ ของพมา่
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปู ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ท่ไี ด้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปู ทองคำเนื้อนม่ิ ”
เป็นพระพุทธรปู คบู่ ้ านคเู่ มืองของประเทศพมา่ จึงมีประเพณลี ้ างพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
เดินทางสทู่ า่ เรอื นั่งเรือแบบส่วนตัวล่องตามแม่น้ำอิรวดี สู่มิงกุน ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เจดีย์มิงกุน สร้างขึ้ นโดยดำรขิ อง พระเจ้ าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท
หากสร้างเสรจ็ จะสูง 150 เมตร
ระฆังมิงกุน ระฆังที่ใหญท
่ ี่สดุ ในโลกที่ยังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน มีน้ำหนักถึงเกือบ
90 ตัน
เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้ าพะคยีดอ เมื่อปี ค.ศ. 1816
เพื่ออทุ ิศแทนความรักแดส่ ินพยเุ ม พระชายาที่ส้ นิ พระชนม์ ได้รับขนานนามวา่
ทัชมาฮาลแหง่ พม่า
พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร หรอื พระผ้ จู ดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด
รอยพระพุทธบาทหินออ่ น รอยพระพท
ุ ธบาทที่สวยงามแปลกตากวา่ รอยพระพทุ ธบาททั่วไป
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอื วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้ าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรอื พระทันตธาตทุ ี่ได้มาจากลังกา
แวะชมสำนักแม้ชี Tha Kya Thida Nunnery
Sitagu International Buddhist Acedemy สร้างขึ้นในปี 1994
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
จุดชมวิวยอดเขาสกายน์ จ ุดซึ ่งมองเหน็ ตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda
สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผ้ สู ร้างสะพานนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
นมัสการพระมหามัยมุนี

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ราคานี้รวม

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามรายการที่ระบุ (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ภายในประเทศ **ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง**
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถ่นิ (พูดภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าวหมายเหตุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

