
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 12:40

ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 ท่าน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป

สนามกอล์ฟ

the Shwe Man Taung Golf Club

สถานท่ีท่องเท่ียว

รว่มพิธล้ีางพระพักต์พระมหามัยมุนี



พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดวัด KUTHODAW PAGODA
มัณฑะเลย์ฮลิล์

 ราคา

จำนวผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน

เดินทาง  2 -3  คน 17,900.-

เดินทาง  4 - 5   คน 15,500.-

เดินทาง  6 - 7  คน 14,800.-

เดินทาง  8 - 9  คน 13,900.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - ซิตี้ ทัวร์

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00    คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศ
สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยต้อนรับ

00:00    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ
คณะพร้อมเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น สะพานไม้อู่เบ็ง
ก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธกีารทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

ช่วงบ๋าย
เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ อิสระตามอัธยาศัย



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
เดินทางสู่เมืองอมรปุระ AMRAPURA 
 เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร
ในฐานะเมืองราชธานเีก่าท่ีเคยรุง่เรอืง เป็นราชธานเีพียง 76 ปี
ก่อนท่ีพระเจ้ามินดงจะย้ายราชธานไีปยังเมืองมัณฑะเลย์
ปัจจุบันบรเิวณเมืองอมรปุระไม่ปรากฎอาคาร
พระราชวังหลงเหลืออยู่เนือ่งจากถูกรื้ อถอนไปสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์จนหมดสิ้ น
แต่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม วิถีชีวิตของชาวพื้ นเมือง
และศิลปะวัฒนะธรรมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยือนเมืองอมรปุระอยู่ตลอดเวลา

ทำบุญท่ี วัดมหากันดายง  สถานท่ีพระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเล่าเรยีนธรรมะ
และพระไตรปิฎก เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า
มีกฎระเบียบและการปฎิบัติท่ีเครง่ครัด
ทำให้ชาวพม่าส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมาก ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.
พระภิกษ ุสามเณร  จะเดินเรยีงแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหาร
 จากพุทธศาสนกิชน และนักท่องเท่ียว รวมถึงการนำข้าวสาร อาหารแห้ง  สมุดปากกา
ดินสอ และอุปกรณ์การเรยีน มาบรจิาค

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานท่ีทำจากไม้ยาวท่ีสุดในโลก 
จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรอืโรแมนติคเท่าสะพานนี้    อูเบ็ง หรอืท่ีคนพม่าเรยีกว่าอูเปง 
เป็นชื่อข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้ สร้างสะพานนี้ ข้ึนเม่ือปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ
กับเกาะท่ีชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ท่ีอยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน 
อูเบ็งสร้างจากไม้สักท่ีรื้ อมาจากพระราชวังเก่าแหง่กรงุอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย
ใช้ไม้สักท้ังสิิ้ น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง
ถือว่ามีทิวทัศน์ท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 

ช่วงบ่าย
นำเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานสีุดท้าย คำว่า มัณฑะเลย์ แปลว่า
กองมณี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างกุ้ ง ในสม้ัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า
หลังท่ีเสด็จปรนิพิพานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานข้ึีนท่ีนี่
และแผ่ขยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เม่ือเวลาผ่านมา 2,400 ปี
พระเจ้ามินดงทรงชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ต่างพระมารดา
จากน้ันทรงย้ายราชธานจีากเมืองอมรปุระมาท่ีมัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว 150,000
คน สมดังพุทธพยากรณ์

เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้ อเป็นของท่ีระลึก เช่น ทอไหม,
แกะสลักงาช้าง, สลักหนิอ่อนเป็นพระพุทธรปู แผ่นทองคำเปลว

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - ซิตี้ ทัวร์



อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเ่ป็ง - ซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW PAGODA -
มัณฑะเลย์ฮลิ

การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf
Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี

ช่วงบ่าย     
เสรจ็การออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนท่ีจะเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์
เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์   วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL 

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
สนกุสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงท่ี ....สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club

Holes    18   
Length    6,669 yards
Course Designer  ....... 
Location    Located about 10 minutes' drive from downtown Mandalay, at the foot of
the Mandalay Hill.
Facilities    
Two-storey Club House: Restaurant and Bar, Pro-Shop
Golf clubs/Shoes/Carts for hire
Separate Practice range 5 mns from the Course
Golf Tuition available on request 
Caddies  available
Swimming Pool

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-
408793245984995/reviews/?ref=page_internal

ช่วงบ่าย  
ชมวิหารชเวนันดอร์   ตามประวัติเล่ากันต่อมาว่า
วิหารไม้หลังนี้ แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์
และเป็นพระตำหนักท่ีพระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต
หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้ อถวายวัดแหง่นี้
ทางวัดได้ประกอบข้ึนใหม่เป็นพระวิหาร
นำพระพุทธรปูมาประดิษฐานไว้บนบุษบกท่ีสร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์ 
วัสดุท่ีใช้เป็นเครือ่งไม้ท้ังหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ
เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอรา่มท้ังองค์
ต่อมาทองได้จางหายไปส่วนท่ีเหลือจะอยู่ด้านในท่ีไม่โดนแดดฝน
ความสำคัญของวิหารแหง่นี้ คือเป็นงานช่างหลวงชิ้ นสุดท้ายท่ีพอจะสืบดูได้นอกจากนี้ สูญหายหมด 

ชมหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดใน โลกท่ี วัด KUTHODAW PAGODA 
 วัดนี้  สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกข้ึน หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกท่ีแบ่งเป็นพระธรรมขรรค์ รวมท้ังสิ้ น
84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น อีกหนึง่แผ่นสลักประวัติและเรือ่งราวการทำสังคายนา

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW PAGODA -
มัณฑะเลย์ฮลิ

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-408793245984995/reviews/?ref=page_internal


รวมเป็นท้ังหมด 730 แผ่น ใช้เวลาในการแกะสลักท้ังสิ้ น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6
ฟุต โดยแบ่งเป็นพระสูตร 410 แผ่น พระวินัย 111 แผ่น พระอภิธรรม 208 แผ่น

MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเหน็ทัศนยีภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบท้ังเมือง 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
อิสระท่ีสนามกอล์ฟ

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - วัด KUTHODAW PAGODA -
มัณฑะเลย์ฮลิ

วันท่ี 3
มัณฑะเลย์ -นมัสการพระมหามัยมุน ี-  กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานนท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุน ี วัดกุสินารา  
 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃค็อิน และโหลดสัมภาระ

00:00  ออกเดินทางสู่สนามบิน... กรงุเทพฯ โดยสายการบิน...

00:00  ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ... โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า   
เช้าตรู ่นำท่านไป นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5
แหง่ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้
รับการขนานนามว่า พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่

วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ท่ีสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ามินดง
ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิพิพานของพระพุทธเจ้า
ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ
บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรนิพิพานในป่าใต้ต้นสาละ
พระพุทธรปูประธานของวัดเป็นพระพุทธรปูปางไสยาสน์อันงดงาม
ด้านซ้ายและขวามีรปูป้ันพระสาวก พระฤาษ ียักษ์ และนักบวช
ท่ีเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเม่ือปรนิพิพาน

http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/


อาหาร มื้ อเช้า     
ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 3
มัณฑะเลย์ -นมัสการพระมหามัยมุน ี-  กรงุเทพฯ

 

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน 
ค่าฟีสนามกอล์ฟ
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตามรายการ   
ค่ารถรับส่งเท่ียวชมตามท่ีระบุในรายการ    
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเท่ียวชม   
ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น 
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอืรายการท่ีระบุ
เงินทิปไกด์ และคนขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/986

https://www.atsiamtour.com/myanmar/986
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