
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 14:20

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์มุเตา

ไหว้พระขอพรท่ี



พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
พระนอนตาหวาน
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ

ช้อปสบายๆ

ท่ีตลาดโบโจ๊ก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2 - 3    คน 14,500

เดินทาง     4 - 5    คน 12,900

เดินทาง     6 - 7    คน 11,000

เดินทาง     8 - 9    คน 10,400

เดินทาง      10      คน 9,850

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

ทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคารการะเวก (buffet) เพิ่มท่านละ 800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/Yangon+Region,+Myanmar+
(Burma)/@17.2912396,96.349162,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a7
74afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c18c
8df5b5a10b:0x5878559a0c1cac52!2m2!1d96.1526985!2d17.102464?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

05:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:15    ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ ง  เท่ียวบินท่ี FD 251
08:00    ถึงสนามบินย่างกุ้ ง ประเทศพม่า
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
(เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ถึงคิมปูนแคมป์ 
เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย นำท่านข้ึนรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นขนาดเล็ก
และเปลี่ยนนัง่กระเช้าชมวิวข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนเพื่อให้ท่าน
ได้ชมทัศนยีภาพความสวยงามต่างๆ จากมุมสูง (ไม่รวมค่าเสลี่ยง - หากต้องการ)

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเทียว

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

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/Yangon+Region,+Myanmar+(Burma)/@17.2912396,96.349162,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c18c8df5b5a10b:0x5878559a0c1cac52!2m2!1d96.1526985!2d17.102464?hl=en
https://yoeyoelayhotel.com/


วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - พระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/Shwedagon+Pagoda,+%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%BA%E1
%80%B8%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@17.1574398,96.3327726,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a
774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1e
b5e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่ เมืองหงสาวดี พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น นมัสการพระมหาเจดีย์มุเตา  พระราชวังบุเรงนอง   
เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรงุย่างกุ้ ง พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปยัง 4
ทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าท้ังสี่พระองค์  
เจดีย์ชเวมอดอว์ หรอื พระธาตุมุเตา  สถานท่ีเคารพบูชาของกษัตรย์ิมอญ พม่า
และไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง
เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดของกรงุหงสาวดี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill Hotel
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/Shwedagon+Pagoda,+%25E1%2580%2597%25E1%2580%259F%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA%25E1%2580%25B8%25E1%2580%259C%25E1%2580%2599%25E1%2580%25BA%25E1%2580%25B8,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/@17.1574398,96.3327726,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1eb5e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308?hl=en
https://vintageluxuryhotel.com/
https://www.bestwestern.co.th/booking-path/hotel-details/best-western-green-hill-hotel-yangon-99701


วันท่ี 3
เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต - สนามบินยา่งกุ้ง -
สนามบินดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Shwedagon+Pagoda,+%E1%80%97%E1%80%9F%E
1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B
8,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/Botahtaung+Pagoda,+Strand+Rd,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.7833506,96.141983,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1eb5
e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308!1m5!1m1!1s0x30c1ec60
e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง เช่น พระนอนตาหวาน
ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ  
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียว และะช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมายประมาณ
15:00    นำออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
17:30    เหนิฟ้าจากสนามบินย่างกุ้ ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD254
19:15    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เจดีย์โบดาทาวน์ 

มีความสูงประมาณ 40 เมตร
สีเหลืองทองอรา่มนี้ มีความสำคัญโดยเป็นสถานท่ีๆตปุสสะและภัลลิกะ
นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000.-
นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวข้ึนเป็นอนสุรณ์
พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุประดิษฐานไว้ 1 เส้น
ก่อนท่ีจะนำพระเกษาธาตุท่ีเหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง   ตะทาว แปลว่า 1,000 
โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย

https://www.google.co.th/maps/dir/Shwedagon+Pagoda,+%25E1%2580%2597%25E1%2580%259F%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA%25E1%2580%25B8%25E1%2580%259C%25E1%2580%2599%25E1%2580%25BA%25E1%2580%25B8,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/Botahtaung+Pagoda,+Strand+Rd,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/@16.7833506,96.141983,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1eb5e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308!1m5!1m1!1s0x30c1ec60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท้องเท่ียว   

เจ๊าทัตจี Kyauk Htat Gyi หรอืพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะตอง

ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีนำไปบรรจุในพระเจดีย์
ชเวดากอง 
เทพทันใจ หรอื นัตโบโบยี ชาวพม่าและไทยให้ความเคารพและนยิมมาขอพร 
อะมาดอว์เมียะ หรอื เทพกระซิบ เป็นการขอพรแบบต้องกระซิบข้างหู
ตลาดโบโจ๊ก Bogyoke Market ตลาดของฝาก

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 3
เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต - สนามบินยา่งกุ้ง -
สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +โชเฟอร์



ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/581

https://www.atsiamtour.com/myanmar/581
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