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

ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2
ท่าน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรัง่เศส
รถรับส่งตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ

The Shwe Man Taung Golf Club 
The Aye Thar Yar Golf Club

สถานท่ีท่องเท่ียว

นมัสการพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อู่เป็๋ง
วัดแมวกระโดด  
วัด Shwe Yan Phe Temple

 ราคา



จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 41,500.-

เดินทาง   4 - 5   คน 36,500.-

เดินทาง   6 - 7  คน 34,600.-

เดินทาง   8 - 9   คน 33,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเ่บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิล์

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 ชมพระรช่วังมัณฑะเลย์  วัด KUTHODAW PAGODA
 MANDALAY HILL     



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
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  
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง
โดยให้สร้างพระราชวังแหง่นี้ ในพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ
พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบท้ังสี่ด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 64
เมตร 

ชมหนังสือท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดใน โลกท่ี วัด KUTHODAW
PAGODA   วัดนี้  สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์
ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกข้ึน หลังจากการสังคายนาแล้ว
พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกท่ีแบ่งเป็นพระธรรมขรรค์
รวมท้ังสิ้ น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น
อีกหนึง่แผ่นสลักประวัติและเรือ่งราวการทำสังคายนา 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    จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดท่ีสามารถมองเหน็เมืองมัณฑะเลย์
เกือบท้ังเมือง ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์
ลับขอบฟ้าอันสวยงามทุกยามเย็น

อาหาร มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเ่บ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮลิล์

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิตี้ ทัวร์

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


การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club
เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี

ช่วงบ่าย     
เสรจ็การออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนท่ีจะเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์
เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์   วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL 

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 

เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้ อเป็นของท่ีระลึก เช่น ทอไหม,
แกะสลักงาช้าง, สลักหนิอ่อนเป็นพระพุทธรปู แผ่นทองคำเปลว

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิตี้ ทัวร์

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


วันท่ี 3
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุน ี- อนิเลย์

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เช้าตรูเ่ดินทาง นมัสการพระมัยมุน ีเสรจ็แล้วเดินทางกลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
เพื่อทำการเช็คอินและเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ

12:10  เหนิฟ้าสู่สนามบินเฮโฮ

12:40  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ  เดินางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบรเิวณทะเลสาบอินเล เช่น วัด Shwe Yan Phe Temple  Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng
Monastary

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

ช่วงบ่าย   
นำท่าน นั่งสามล้อพม่า หรอืภาษาพม่าเรยีกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan Shwe)
ยามเย็นท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135
เชื้ อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ชม วัด Shwe Yan Phe Temple  สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ ปิดทองท้ังหลัง
กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เหน็บ้างบางส่วน มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ท้ังบานประตูและบนหลังคา
วัดแหง่นี้ เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบน้ัน

Nga-Phe-Kyanng Monastary
เป็นสำนักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรปูสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง
654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205)
สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่อโชว์ให้นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ

ล่องเรอืต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้ นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ท่ีสวยงามย่ิงท่ีหมู่บ้านอินปอค่อน
นา่ซื้ อเป็นของท่ีระลึก หลังจากน้ันเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรีพ่ื้ นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ท่ีปลูกผักมากมาย
เช่น พรกิ ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอท่ีจะเลี้ ยงคนพม่าท้ังประเทศได้ 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

ม้ือเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก http://www.amatainleresort.com

http://www.amatainleresort.com/


วันท่ี 4
สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club - อนิเล ทัวร์

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf
Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี

ช่วงบ่าย
ผ่อนคลายความเม่ือยล้าด้วยการ พักผ่อนเดินชมความสวยงามของทะเลสาบอินเล
และสถานท่่ีองเท่ียวบรเิวณทะเลสาบ 



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
สนกุสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงท่ี ....สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf
Club

This course offers a challenge to accomplished golfers as well as being suitable
for golfers a lot newer to the game. It’s a well maintained course with a well
stocked pro shop and the restaurant offers great local cuisine.

Aye Thar Yar Golf Resort Information:
Holes:               18    
Golf Cart:          n/a
Par                   72
Yardage:           7380          
Designer:           n/a    
Golf Set:            n/a
Established:       1995    
Golf Shoes:        n/a
Location:           The Aye Thar Yar Golf Resort is located at the foot of Taunggyi
Hill.    
Umbrella:           n/a
Distance:           30 minutes from Heho airport, 15 minutes of winding 
mountain road to Taunggyi the capital City of the Shan State, 30 minutes to the
Inle Lake 
Driving Range:    Yes
Open on:            Daily  
Facilities:            Well stocked pro shop, Restaurant, driving range, practise
bunkers, putting greens, two storey club house

ช่วงบ่าย
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูไม้ศักดิ์ สิทธ ิ์  5
องค์  ท่ีคนไทยเรานยิมเรยีกกันว่า พระบัวเข็ม  เรือ่งตำนาน
และประวัติของพระบัวเข็มน้ันยังไม่เป็นท่ีแนชั่ด
แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธ ูกษัตรย์ิพุกาม มานานนับหลายร้อยปีท่ีแล้ว
ตัวองค์พระท่ีประดิษฐานท้ัง 5
องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญ่กว่าองค์พระเดิมมาก
 ซึ่งนักท่องเท่ียวและชาวพม่าท่ีแวะมาเย่ียมเย่ือนเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรำ่รวย
และชนะศัตรไูด้

ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลประจำปีท่ีสำคัญ เรยีกได้ว่าระดับชาติกันเลยทีเดียว
จะจัดข้ึนในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม
โดยจะมีการอันเชิญพระบัวเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรอืการะเวกแล้วแหไ่ปตามหมู่บ้านรอบๆ
ทะเลสาป

ขบวนแห่พระบัวเข็ม  อาจจะเกิดข้อสงสัยท่ีว่า มีองค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์
แต่ทำไมถึงแหข่บวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะว่าในปี ค.ศ. 1965  ระหว่างการแหอ่งค์พระน้ัน
เกิดพายุทำให้ขบวนเรอืล่ม พระท้ัง 5 องค์จมลงสู่ทะเลสาบ ผู้ ท่ีรว่มขบวนแห่
และชาวบ้านรว่มกันช่วยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เท่าน้ัน
แต่ปาฏิหารย์ก็เกิดข้ึนเม่ือกลับไปท่ีวัดพบว่า องค์พระองค์ท่ี 5
น้ันได้ประดิษฐาน์อยู่ในวัดเรยีบร้อยแล้ว หลังจากน้ัน

วันท่ี 4
สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club - อนิเล ทัวร์



ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นี้ ข้ึนขบวนแหอ่ีกเลย
นอกจากนี้ ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดท่ีองค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย

เดินทางกลับยังท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้ อเช้า           

ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ

มื้ อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก http://www.amatainleresort.com

วันท่ี 4
สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club - อนิเล ทัวร์

วันท่ี 5
อนิเล - มัณฑะเลย์ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ทำการเช็คเอ้าท์ท่ีพัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
และบินต่อยังสนามบินเมืองมัณฑะเลย์

00.00   ถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00   เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  พร้อมท้ังเช็คอินเพื่อเดินทางต่อยังกรงุเทพฯ

00.00   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
อิสระตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

Our Services Include:

4 night accommodation ( Twin room share ) 
Mandalay – Inle – Mandalay ( Domestic Flight Ticket ) 
Thai speaking Throughout Guide 
Tour Guide Accommodation + Flight Ticket
All excursions and round trip with private air-conditioned Car with Best driver
Private boat excursion at Inle Lake
Entrance fees for the visits mentioned in the program
Drinking water and towel during excursion
Lunch & Dinner with Local Food Meals Budget 

Our Services do not Include:

International tickets
Visa 

http://www.amatainleresort.com/


Visits not mentioned in the program 
Drinks and personal expenses
Tips and porters at the hotels
Tips drivers and guides

� รูปภาพ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/987

https://www.atsiamtour.com/myanmar/987
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