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ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรยีม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour (บินย่างกุ้ง-กลับย่างกุ้ง)

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์มุเตา

ตื่นตากับ

พระราชวังบุเรงนอง 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระเจดีย์โบตะตอง 
พระนอนตาหวาน

เยี่ยมชม

ขอพรเทพทันใจ 
ขอพรเทพกระซิบ

พักผ่อนช้อปสบาย



ตลาดโบโจ๊ก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง   2    คน 17,500.-

เดินทาง   4    คน 15,000.-

เดินทาง   6    คน 12,700.-

เดินทาง   8    คน 12,000.-

เดินทาง  10    คน 11,400.-

พักเดี่ยว เพิ่ม 4,900.-

ทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคารการะเวก เพิ่ม 700.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ - ยา่งกุ้ง

การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู......แถว....เคาน์เตอร์สายการบิน....... เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00:00 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ ง โดยสายการบิน........เท่ียวบินท่ี .........

00.00  ถึงสนามบินมิงกาลาดอน  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธกีารศุลกากร  ไกด์ และเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ
พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น  ใหว้พระท่ีวัดเจ้าดอจี หรอืวัดพระพุทธรปูหนิอ่อน  ชมปางช้างเผือก

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองสิเรยีม เพื่อสักการะเจดีย์เยเลพญา ได้เวลากลับยังกรงุย่างกุ้ ง สักการะเจดีย์โบตาตอง ขอพรนัตโบโบยี



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ใหว้พระท่ีวัดเจ้าดอจี หรอืวัดพระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรปูหนิอ่อนใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37
ฟุต สร้างและแกะสลักโดยช่างท่ีดีท่ีสุดในมัณฑะเลย์ 

ปางช้างเผือก ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามหลักคชศาสตร์ 9 ประการ ซึ่งถือว่าเป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
และหายากท่ีสุดแถบอินโดจีนในปัจจุบันนี้

ช่วงบ่าย  
เมืองสิเรียม
อดีตเมืองหลวงของมอญและเมืองหน้าด่านสำคัญปากแม่น้ำอิระวดีเคยเป็นเมืองท่าการค้าปากอ่าวเมาะตะมะต้ังแต่สมัยอาณานคิม
อาคารบ้านเรอืนก่อสร้างแบบยุโรป

สักการะเจดีย์เยเลพญา องค์พระเจดีย์ต้ังอยู่กลางแม่น้ำย่างกุ้ ง มีพระพุทธรปูศิลปะพม่าท่ีมีความสำคัญ และสวยงาม

เดินทางกลับกรงุย่างกุ้ ง สักการะเจดีย์โบตาทอง เจดีย์ทรงระฆัง ตกแต่งด้วยกระจกสี
ภายในเจดีย์มีสถูปทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธรปูทองคำเงิน และสำรดิเกือบ
700 องค์ และจารึกดินเผา

ขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ซึ่งชาวพม่าเรยีกว่า อะมาดอว์เมียะหรอืตอนนี้ คนไทยรู้ จักกันท่ัวในนามว่า
เทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room 

วันท่ี 1
กรงุเทพ ฯ - ยา่งกุ้ง

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางออกจากย่างกุ้ งมุ่งสู่จุดหมายปลายทางท่ีพระธาตุอินทร์แขวน ผ่านเมืองหงสาวดี  สักการะ พระธาตุมุเตา 

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อ ภูเขาไจ๊เท่ียว เพื่อสักการะพระธาตุอินทร์แขวน



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า      
08:00  ออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญอันรุง่เรอืงในอดีต ซึ่งมีหงส์ตัวเมียเกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้
ซึ่งเป็นตำนาน และเป็นสัญลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้

นำสักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรอื พระธาตุมุเตา สถานท่ีเคารพบูชาของกษัตรย์ิมอญ พม่า
และไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในเมืองหงสาวดี 

ชม พระราชวังบายิงนอง อดีตเป็นพระราชวัง ของพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา
และเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือคร้ังพระองค์ยังทรงพระเยาว์ และถูกจับเป็นตัวประกัน

ช่วงบ่าย    
เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูเขาไจ๊เท่ียว ดินแดนแหง่ก้อนหนิทอง เวลา 15:00 น. ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)
หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก หกล้อเพื่อข้ึนบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบรเิวณนี้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นข้ึน เรือ่ย ๆ
เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน   เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5
เมตรปิดทองท้ังองค์ซึ่งต้ังอยู่บนหน้าผาอย่างหม่ินเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหบุเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้ นับเป็น
1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่าเป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534
มาลาคำจันทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเรือ่ง เจ้าจันทร์ผมหอม นริาศพระธาตุอินทร์แขวน 

ชื่อและความหมาย  
ชื่อในภาษาไทยเรยีก พระธาตุอินทร์แขวน ความหมายมาจากความเชื่อท่ีว่า พระอินทร์
นำก้อนหนิท่ีรองรับพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ มาต้ังแขวนไว้ โดยท่ีต้ังเป็นหน้าผาท่ีหม่ินเหม่

ชื่อในภาษาพม่าเรยีก ไจ้ติโย  ตามความหมายแปลว่าเจดีย์ผ้าโพกหัวฤาษี
คงจะหมายถึงก้อนหนิท่ีรองรับเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ มีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวฤาษแีบบพม่า ตามตำนาน

อาหาร มื้ อเช้า          
โรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น      
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

วันท่ี 3
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง



การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี 

ช่วงบ่าย    
หลังเสรจ็จากการชมสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองหงสาวดีแล้วเดินทางเข้าสู่กรงุย่างกุ้ ง
ไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ใหว้พระท่ีวัดไจ๊ปุ่น

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย  
สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สร้างในสมัยอาณาจักรมอญ
ซึ่งชาวเมืองหงสาวดีเชื่อกันว่าเป็นพระรปูขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธ ุ์ปรนิพิพาน

ใหว้พระท่ี วัดไจ๊ปุ่น ประดิษฐานพระพุทธรปูศิลปะมอญปางมารวิชัยรวม 4
องค์ด้วยกันซึ่งหันหน้าไปทิศท้ัง 4

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย
และเป็นศาสนสถานศักดิ์ สูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิต ใจของชาวพม่า อายุกว่า 2,500 ปี
หุ้ มด้วยทองคำหนักกว่า 60 ตัน
ภายในองค์มหาเจดีย์เป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ารวมแปดเส้นด้วยกัน 

อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room 

วันท่ี 3
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง

วันท่ี 4
ยา่งกุ้ง - กรงุเทพ ฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง เช่น วัดเมียดเซดอร์  เจดีย์เจ๊าทัตจี

ช่วงบ่าย  
เวลาประมาณ 12:30 น.  นำเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ

00.00   ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน.......... เท่ียวบินท่ี..........

00.00   เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
วัดเมียดเซดอร์ สถานท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วอันศักดิ์ สิทธ ิ์
งดงามถูกหลักตามพุทธศิลป์คล้ายพระเจดีย์ท่ีวัดอนันดา เมืองมัณฑะเลย์

นมัสการ เจดีย์เจ๊าทัตจี ประดิษฐานพระนอนท่ียาวถึง 70 เมตร
งดงามตามแบบฉบับของชาวพม่า และเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพุทธ
ศาสนา มีพระภิกษจุำพรรษาอยู่ 600 รปูเพื่อศึกษาพระธรรมคัมภีร์พระไตรปิฏก

อาหาร มื้ อเช้า           
โรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

วันท่ี 4
ยา่งกุ้ง - กรงุเทพ ฯ

 

ราคานี้ รวม

ท่ีย่างกุ้ ง โรงแรมท่ีพัก 2 คืน / ท่ีพระธาตุอินทร์แขวน โรงแรมท่ีพัก 1 คืน 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง เท่ียวชมตามท่ีระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเท่ียวชม
ค่าน้ำดื่ม และ ผ้าเย็น

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพ - ย่างกุ้ ง - กรงุเทพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, มินบิาร์ เป็นต้น
ค่าแจ้ง เข้า-ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวค่าภาษมูีล
ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีมิได้ระบุในรายการ
ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/582
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