
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 26 ก.พ. 2020 19:58

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
8-10 คน

 ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์โปรโมชั่นนี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์มุเตา

ตื่นตากับ



พระราชวังบุเรงนอง 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
พระนอนตาหวาน

เยี่ยมชม

ขอพรเทพทันใจ 
ขอพรเทพกระซิบ

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดโบโจ๊ก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทางอย่างน้อย 8 - 10  คน 7,950.-

 รายละเอียด

วันท่ี
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Bago,+Myanmar+
(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Mar+Lar+Hpu,+Myanmar+
(Burma)/@17.1760845,96.3594962,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.173526!2d16.840939!1m5!1m1!1s0x30c3d6b
94708e943:0x65ab7af98d3e6f32!2m2!1d96.4663286!2d17.3220711!1m5!1m1!1s0x30c30a
774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Bago,+Myanmar+(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Mar+Lar+Hpu,+Myanmar+(Burma)/@17.1760845,96.3594962,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.173526!2d16.840939!1m5!1m1!1s0x30c3d6b94708e943:0x65ab7af98d3e6f32!2m2!1d96.4663286!2d17.3220711!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า     

00:00      คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บรเิวณผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์... สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
00:00     บินลัดฟ้าสู่กรงุย่างกุ้ ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน....เท่ียวบินท่ี...
00:00     ถึงสนามบินเมงกาลาดอน
กรงุย่างกุ้ ง เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ผ่านพิธกีารทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ถึงคิมปูนแคมป์  เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยน
รถ เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อข้ึนบนภูเขาไจ้ก์ทีโย ไม่รวมค่าเสลี่ยง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเทียวบ่าย

พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า
สักการะพระธาตุอืนทร์แขวน ตามอัธยาศัย

อาหาร กลางวัน     ภัตตาคาร 
เย็น           โรงแรมท่ีพัก 

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า ระดับเท่ากัน

วันท่ี
กรงุเทพฯ – ยา่งกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

วันท่ี
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - มหาเจดีย์ชเวดากอง

http://yoeyoelayhotel.com/room_service.htm


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bago,+Myanmar+
(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Mar+Lar+Hpu,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@17.1796259,96.3594693,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c3d6
b94708e943:0x65ab7af98d3e6f32!2m2!1d96.4663286!2d17.3220711!1m5!1m1!1s0x30c30
a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1
949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.173526!2d16.840939!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า     

เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น นมัสการพระมหาเจดีย์มุเตา  พระราชวังบุเรงนอง

ช่วงบ่าย    

เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรงุย่างกุ้ ง พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ
แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าท้ังสี่พระองค์  
เจดีย์ชเวมอดอว์ หรอืพระธาตุมุเตา  สถานท่ีเคารพบูชาของกษัตรย์ิมอญ พม่า
และไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง
เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดของกรงุหงสาวดี

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

มหาเจดีย์ชเวดากอง  Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

วันท่ี
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - มหาเจดีย์ชเวดากอง

https://www.google.co.th/maps/dir/Bago,+Myanmar+(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Mar+Lar+Hpu,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+(Burma)/@17.1796259,96.3594693,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c3d6b94708e943:0x65ab7af98d3e6f32!2m2!1d96.4663286!2d17.3220711!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.173526!2d16.840939!3e0?hl=en


อาหาร เช้า           โรงแรมท่ีพัก
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel  ระดับ 4 ดาว 

วันท่ี
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันท่ี
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - เจ๊าทัตจี– เจดีย์โบตะตอง – เทพทันใจ – ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Bogyoke+Aung+San+Market,+Bo+Gyoke+Road,+Pabedan,+Myanmar+
(Burma)/Yangon+International+Airport,+Yangon+Airport+Road,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8346134,96.1181175,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c1ec5
dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!1m5!1m1!1s0x30c1ec8
3c9555555:0xcf25a230cefc8985!2m2!1d96.1555977!2d16.7802604!1m5!1m1!1s0x30c1941
68bb31e03:0x26217574c0bf07bf!2m2!1d96.1354435!2d16.9027152!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า  

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง เช่น พระนอนตาหวาน
ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ

ช่วงบ่าย  

หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียว และะช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย
15:00   นำออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ ง เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
16:50   บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG
704
18:45  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/Bogyoke+Aung+San+Market,+Bo+Gyoke+Road,+Pabedan,+Myanmar+(Burma)/Yangon+International+Airport,+Yangon+Airport+Road,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/@16.8346134,96.1181175,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c1ec5dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!1m5!1m1!1s0x30c1ec83c9555555:0xcf25a230cefc8985!2m2!1d96.1555977!2d16.7802604!1m5!1m1!1s0x30c194168bb31e03:0x26217574c0bf07bf!2m2!1d96.1354435!2d16.9027152!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท้องเท่ียวเช้า    

เจ๊าทัตจี  Kyauk Htat Gyi หรอืพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีนำไปบรรจุในพระเจ
ดีย์ ชเวดากอง 
เทพทันใจ  หรอืนัตโบโบยี ชาวพม่าและไทยให้ความเคารพและนยิมมาขอพร 
อะมาดอว์เมียะ หรอืเทพกระซิบ เป็นการขอพรแบบต้องกระซิบข้างหู

สถานท่ีท่องเท่ียวบ่าย

ตลาดโบโจ๊ก  Bogyoke Market ตลาดของฝาก

อาหาร เช้า           โรงแรมท่ีพัก
กลางวัน      ภัตตาคาร

วันท่ี
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - เจ๊าทัตจี– เจดีย์โบตะตอง – เทพทันใจ – ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก โรงแรมจำนวน 2 คืน
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์พม่าพูดไทย
น้ำดื่มวันละขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ภาษสีนามบิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากโปรแกรม
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/promotion/1107

https://www.atsiamtour.com/promotion/1107
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