
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 6 พ.ย. 2019 19:29

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรยีม 2 วัน 1 คืน พัก 4 ดาว
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour (บินย่างกุ้ง-

กลับย่างกุ้ง)

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวระหว่างประเทศ

นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง

ตื่นตากับ



พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
พระนอนตาหวาน

เยี่ยมชม

ขอพรเทพทันใจ 
ขอพรเทพกระซิบ

พักผ่อนช้อปสบาย

ตลาดโบโจ๊ก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา : คน

เดินทาง   2   คน 9,200.-

เดินทาง   4   คน 8,300.-

เดินทาง   6   คน 7,300.-

เดินทาง   8   คน 6,800.-

เดินทาง   10   คน 6,550.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ–ยา่งกุ้ง - สเิรยีม - มหาเจดีย์ชเวดากอง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A
3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8039791,96.2059914,13.67z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1f22aca10
8c37:0x52d856b9812af5b3!2m2!1d96.2482149!2d16.7587537!1m5!1m1!1s0x30c1949e223
e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า   
07:00  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว F
เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

09:15  ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เท่ียวบินท่ี PG 703

10:15  ถึงสนามบินมิงกาลาดอน  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองพม่า
และพิธกีารศุลกากร  ไกด์ และเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ
พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวเมืองสิเรยีม
เพื่อสักการะเจดีย์เยเลพญา 

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ ง พร้อมนมัสการมหาเจดีย์ ชเวดากอง
 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ–ยา่งกุ้ง - สเิรยีม - มหาเจดีย์ชเวดากอง

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+(Burma)/@16.8039791,96.2059914,13.67z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1f22aca108c37:0x52d856b9812af5b3!2m2!1d96.2482149!2d16.7587537!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เมืองสิเรียม  อยู่หา่งจากกรงุย่างกุ้ งใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เป็นแหล่งของหารทำนาปลูกข้าวละเมืองทางอึตสาหกรรม
อดีตเมืองหลวงของมอญและเมืองหน้าด่านสำคัญปากแม่น้ำอิระวดีเคยเป็นเมืองท่าการค้
าปากอ่าวเมาะตะมะต้ังแต่สมัยอาณานคิม อาคารบ้านเรอืนก่อสร้างแบบยุโรป

สักการะเจดีย์เยเลพญา  ต้ังอยู่บนเกาะเล็กๆ ประวัติมีว่า
เม่ือพักกว่าปีก่อนได้มีพระพุทธรปูท่ีงดงามลอยมายังเกาะ
ผู้ คนเหน็เป็นท่ีอัศจรรย์จึงอัญเชิญข้ึนประดิษฐานพร้อมท้ังขนานนามว่า ง้าซัดพญา 
เป็นพระพุทธรปูท่ีแกะมาจากหนิอ่อน พระพักตร์ขาว มีรอยย้ิมป่ิมด้วยเมตตา
ถอกแยกออกได้ 5 ชิ้ น คือ พระพาหา 2 พระเพรา 2 และเศียร 1 
ต่อมาราวครสิต์ศตวรรษท่ี 3
พระเจ้าซียาสะนาทรวสร้างเจดีย์เยเลพญาข้ึนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรปูโดยทรงต้ังจิตไ
ว้ 3 ข้อ

1. แม้เกาะจะเล็ก แม้มีผู้ คนมากมายก็ให้พอรองรับ  2. แม้ฝนจะตกหนัก
น้ำก็ไม่ท่วมเกาะ  3. แม้จะอธษิฐานสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนา 

พุทธศาสนกิชนท่ีมาบูชาเจดีย์สามารถสามารถต้ังจิตอธษิฐานได้ 3 ข้อ
จากน้ันไปใหว้พระสิวลี พระอุปคุต สุดท้ายคือเทพทันใจ ท่ีมีอายุกว่าพันปี

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับยังกรงุย่างกุ้ ง
เพื่อเข้า  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda)
พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
กล่าวกันว่าทองคำท่ีใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์แหง่นี้ มีจำนวนมากมายมหาศาล
กว่าทองคำท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุด
แหง่หนึง่ของโลก
 
ก่อนท่ีจะทานอาหารเย็น และเข้าสู่ท่ีพักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ–ยา่งกุ้ง - สเิรยีม - มหาเจดีย์ชเวดากอง



อาหาร มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill
Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว http://www.vintageluxuryhotel.com/

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ–ยา่งกุ้ง - สเิรยีม - มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - เจดีย์โบตาทาว - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Botataung+Pagoda,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8175408,96.1599229,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1ec
60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าจากท่ีพัก เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง
เช่น พระนอนตาหวาน  ชม เจดีย์กาบาเอ  ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ

ช่วงบ่าย  
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียว และะช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย
นำออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน.......... เท่ียวบินท่ี.........

00.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000. 
 ท่ีนีค่ือสถานท่ีตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Botataung+Pagoda,+Yangon,+Myanmar+(Burma)/@16.8175408,96.1599229,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c1ec60e842fd63:0xe71b1152b5c5e816!2m2!1d96.1718696!2d16.7684288?hl=en


และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ารักษาไว้
ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวข้ึนเป็นอนสุรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
ก่อนท่ีจะนำพระเกษาธาตุท่ีเหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ในการเข้าสักการะสิ่งท่ีห้ามพลาดคือ
พระเกษาธาตุแหง่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องท่ีออกแบบให้เข้า
ชมได้คร้ังละไม่กี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ้วยทองคำเหลืองอรา่มระยิบระยับ

ท่ีเจดีย์โบตะทาวนี้  ยังมีนัตโบโบยี หรอืเทพทันใจ
ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยต้ังใจมาไหว้อธษิฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว
มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ซึ่งชาวพม่าเรยีกว่า อะมาดอว์เมียะหรอืตอนนี้ คนไทยรู้ จักกันท่ัวใน
นามว่าเทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค
ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

ซิต้ีทัวร์ในย่างกุ้ ง
ยังมีอาคารยุคโคโลเนยีลท่ีสำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ท่ีสวยงามส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะ
ตกแต่งปรับปรงุใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่หลายแหง่ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยีลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยท่ีอังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างกุ้ ง
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ชม

China Town ย่านไชนา่ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้ มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยีน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้ สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้ อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้ อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิๆ ถ้าใครต้ังใจมาซื้ อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชนา่ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ิง

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - เจดีย์โบตาทาว - กรงุเทพฯ



สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสีวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
ราคาต๋ัวรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่รถแบบ circular
train นัง่รอบเมืองย่างกุ้ งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพม่านา่รักและเป็นกันเอง

ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอืตลาดสก๊อต  เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า
ต้ังอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เม่ือปี ค.ศ. 1962 สมัยท่ีพม่าเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ
แต่หลังจากพ้นจากอาณานคิมก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้ มีร้านค้าประมาณหนึง่พันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ีภาพเขียน เครือ่งเงิน เสื้ อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น 

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภระอาหาร มื้ อเช้า           
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - เจดีย์โบตาทาว - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก โรงแรม 4*จำนวน 1 คืน (พัก2คน/ห้อง)
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์พม่าพูดไทย
น้ำดื่มวันละขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

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



 

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/592
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