 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 14:42

ทัวร์พมา่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พกุ าม 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถยนต์ในการทอ่ งเที่ยว , ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบชู าสถาน

พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวซิกง
ตื่นตาและใหว้พระที่

วัด Shwe Yan Phe Temple
วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

18,900
14,900
13,500
12,500
4,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/@21.3635078,94.9129399,9z/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

รายการเดินท รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
าง
ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

09:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอก แอร์เวย์
เคาน์เตอร์ Roll - F
12:15 ออกเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ PG 709
13:40 ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพมา่
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
เดินทางถึงเมืองพุกาม (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
นำทานอาหารเย็นกอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว
อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

แวะชมธรรมชาติสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางสู่เมืองพุกาม
ภัตตาคารพร้อม Puppet show
Bagan Star Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว (Deluxe Room)
เย็น

วันที่ 2

พุกาม - ชมพระอาทิตย์ข้ ึน - ชมตลาดเช้า - พุกาม ทัวร์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

05:30 นำทา่ นเดินทางสจู่ ดุ ชมวิว ชมพระอาทิตย์ข้ ึน ณ หอคอย
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นรับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเมืองพุกาม
หลังอิ่มอรอ่ ยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่

วันที่ 2

พุกาม - ชมพระอาทิตย์ข้ ึน - ชมตลาดเช้า - พุกาม ทัวร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื บากัน (Bagan) ราชธานซี ึง่ เจรญิ สูงสุดในประวัติศาสตร์ ไมค่ ววรพลาด
ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวซิกอง หนึง่ ในห้ามหาบูชาสถาน
ที่ประดิษฐานพระบรมสารรี กิ ธาตสุ ว่ นหน้าผากและพระทันธาตขุ องพระพทุ ธเจ้า
วัดติโลมินโล สร้างโดยพระเจ้ าติโลมินโล หรอื พระเจ้ าเขยะเถนขะนะดวงมยา
เป็นกษัตรยิ ์ ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม
วัดดะมะยานจ้ ี เป็นวัดขนาดใหญท
่ ี่สุดในพุกาม
มีช่อื เสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู
ผ้ เสด
ู ็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดา
Thatbyinnyu Temple
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงตั้ งอยใู่ นเมืองพุกามซึ่งสร้างขึ้นในชว่ งกลางศตวรรษที่ 12
ในรัชสมัยของกษัตรยิ ์ Alaungsithu อยไู่ กล้ๆกับวัดอนันดา วิหาร
วัดอนันดา สถานที่ห้ามพลาด ผลงานชิ้นเอกของเมืองพุกาม
ซึ่งเป็นสดุ ยอดในทกุ ๆด้าน
ชมการทำ Lacquer Workshop พร้อมช้อบของที่ระลึก
วัดมนหู ะ พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างขึ้ นโดยพระเจ้ ามนหู ะ กษัตรยิ ์ มอญผ้ เู ป็นเชลยอยท
ู่ ี่พกุ าม
วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้ าจั นสิทธะ สิงทีโดดเดน
่ คือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
วัดชเวสันดอว์ ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1057
เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า
พุกาม

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Bagan Star Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 3 ดาว (Deluxe Room)
เช้า

พุกาม - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - มัณฑะเลย์ฮลิ ล์

วันที่ 3

พุกาม - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - มัณฑะเลย์ฮลิ ล์
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Mingun,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Palace,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Kuthodaw+Pagoda,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+
(Burma)/@21.9630742,95.9790003,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb1
4729f2e988f:0xd30e10e57653a71c!2m2!1d96.0097018!2d22.0508158!1m5!1m1!1s0x30cb6
ce5991cae8d:0xa78a4f71a5cd2500!2m2!1d96.0965524!2d21.9928775!1m5!1m1!1s0x30cb
6c5fce7839d9:0xdc69b64eb222183!2m2!1d96.1129548!2d22.004741!1m5!1m1!1s0x30cb6
c8991d09045:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางกลับสเู่ มืองมัณฑะเลย์ (โดยรถ)
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ , วิหารชเวนันดอร์ , Kuthodaw Pagoda , Mandalay
Hill
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

เป็นพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ที่สวยงามที่สุดแหง่ หนึง่ ของเอเชีย
วิหารชเวนันดอร์ Shwenandaw เป็นสถาปัตยกรรมเกา่ แกส่ มัยพระเจ้ ามินดง
เพียงหนึง่ เดียวที่ยังเหลืออยู่ในมัณฑะเลย์
เจดีย์กุโสดอ Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาซึ ่งตั้ งอยใู่ นมั ณ
ฑะเลย์พมา่ ซึ่งมีหนังสือที่ใหญท่ ี่สดุ ในโลก
มัณฑะเลย์ฮิลล์ Mandalay Hill จุดชมวิวเมื องมั ณฑะเลยแ์ ละชมพระอาทิตยล์ ั บขอบฟ้ า
พระราชวังมัณฑะเลย์

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Ritz Grand Mandalay Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

ชมพิธลี ้ างหน้ามหามุนี - ลอ่ งเรอื สมู่ ิงกุน - เมืองสกายน์ - สะพานไม้อเู บ็ง - สนามบิน
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Sagaing,+Myanmar+
(Burma)/Innwa,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+Airport,+Tada-U,+Myanmar+
(Burma)/@21.8327699,95.9529019,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0
d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb0e
92aba4990b:0x744b30f33ebe70f2!2m2!1d95.9621106!2d21.9159702!1m5!1m1!1s0x30cb0
98edd25ac09:0x80523a844a9a2c0d!2m2!1d95.9819358!2d21.8573533!1m5!1m1!1s0x30cb
a6d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?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 4

ชมพิธลี ้ างหน้ามหามุนี - ลอ่ งเรอื สมู่ ิงกุน - เมืองสกายน์ - สะพานไม้อเู บ็ง - สนามบิน
ช้อมูลท่องเที่
ยว

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 เร ือ นัง่ เรอื แบบสว่ นตัวลอ่ งตามแมน
่ ้ ำอิรวดี สมู่ ิงกนุ ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เจดีย์มิงกุน สร้างขึ้ นโดยดำรขิ อง พระเจ้ าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท
หากสร้างเสรจ็ จะสูง 150 เมตร
ระฆังมิงกุน ระฆังที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกที่ยังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน มีน้ำหนักถึงเกือบ
90 ตัน
เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้ าพะคยีดอ เมื่อปี ค.ศ. 1816
เพื่ออุทิศแทนความรักแดส่ ินพยุเม พระชายาที่ส้ นิ พระชนม์ ได้รับขนานนามวา่
ทัชมาฮาลแหง่ พมา่
พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร หรอื พระผ้ จู ดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด
รอยพระพุทธบาทหินอ่อน รอยพระพุทธบาทที่สวยงามแปลกตากว่ารอยพระพุทธบาททั่วไป
เจดีย์กวงมูดอร์ หรอื วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้ าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรอื พระทันตธาตุท่ไี ด้มาจากลังกา
แวะชมสำนักแม่ชี Tha Kya Thida Nunnery
Sitagu International Buddhist Acedemy สร้างขึ้ นในปี 1994
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผส่ ั จธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
จุดชมวิวยอดเขาสกายน์ จ ุดซึ ่งมองเหน็ ตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
นมัสการพระมหามัยมุนี

ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda
สะพานไม้อูเบ็ง

เป็นชื่อของข้าราชการผ้ สู ร้างสะพานนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
อาหาร

เช้า
กลางวั น

ราคานี้รวม

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามรายการที่ระบุ (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/myanmar/984

