 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 พ.ย. 2019 19:29

ทัวร์พมา่ ยา่ งก้ งุ สิเรยี ม 2 วัน 1 คืน พัก 4 ดาว
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 คน Premium Tour (บินยา่ งก้ งุ กลับยา่ งก้ งุ )



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วระหวา่ งประเทศ
นมั สการ 1 ใน 5 มหาบชู าสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง
ตื่นตากั บ

พระเจดีย์ไจ๊ป่นุ
พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
ขอพรเทพทันใจ
ขอพรเทพกระซิบ
พั กผ่อนช้อปสบาย
ตลาดโบโจ๊ก




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 4 คน
เดินทาง 6 คน
เดินทาง 8 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

9,200.8,300.7,300.6,800.6,550.2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ–ยา่ งก้ งุ - สเิ รยี ม - มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ–ยา่ งก้ งุ - สเิ รยี ม - มหาเจดีย์ชเวดากอง
แผนที่

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 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 3 แถว F
เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
09:15 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดอน ยา่ งก้ งุ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG 703
10:15 ถึงสนามบินมิงกาลาดอน ผา่ นพธิ กี ารตรวจคนเข้าเมืองพมา่
และพิธกี ารศลุ กากร ไกด์ และเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
พร้อมเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวเมืองสิเรยี ม
เพื่อสักการะเจดีย์เยเลพญา
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่เมืองยา่ งก้ งุ พร้อมนมัสการมหาเจดีย์ ชเวดากอง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ–ยา่ งก้ งุ - สเิ รยี ม - มหาเจดีย์ชเวดากอง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
ที่ยว
เม อื งสิเรียม อยหู่ า่ งจากกรงุ ยา่ งก้ งุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เป็นแหลง่ ของหารทำนาปลูกข้าวละเมืองทางอึตสาหกรรม
อดีตเมืองหลวงของมอญและเมืองหน้าดา่ นสำคัญปากแมน่ ้ ำอิระวดีเคยเป็นเมืองทา่ การค้
าปากอา่ วเมาะตะมะตั้ งแตส่ มัยอาณานคิ ม อาคารบ้านเรอื นกอ่ สร้างแบบยโุ รป
สักการะเจดีย์เยเลพญา ตั้ งอยู่บนเกาะเล็กๆ ประวัติมีว่า
เมื่อพักกว่าปีก่อนได้มีพระพุทธรปู ที่งดงามลอยมายังเกาะ
ผ้ คู นเหน็ เป็นที่อัศจรรย์จึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานพร้อมทั้ งขนานนามวา่ ง้าซัดพญา
เป็นพระพุทธรปู ที่แกะมาจากหนิ ออ่ น พระพักตร์ขาว มีรอยยิ้มปิ่มด้วยเมตตา
ถอกแยกออกได้ 5 ชิ้น คือ พระพาหา 2 พระเพรา 2 และเศียร 1
ตอ่ มาราวครสิ ต์ศตวรรษที่ 3
พระเจ้าซียาสะนาทรวสร้างเจดีย์เยเลพญาขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพทุ ธรปู โดยทรงตั้ งจิตไ
ว้ 3 ข้อ
1. แม้เกาะจะเล็ก แม้มีผ้ คู นมากมายก็ให้พอรองรับ 2. แม้ฝนจะตกหนัก
น้ำก็ไม่ท่วมเกาะ 3. แม้จะอธษิ ฐานสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนา
พุทธศาสนกิ ชนที่มาบูชาเจดีย์สามารถสามารถตั้ งจิตอธษิ ฐานได้ 3 ข้อ
จากนั้ นไปใหว้พระสิวลี พระอุปคุต สุดท้ายคือเทพทันใจ ที่มีอายุกวา่ พันปี
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับยังกรงุ ยา่ งก้ งุ
เพื่อเข้า นมั สการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda)
พระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มืองพมา่ เชื่อกันวา่ เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจพุ ระเกศาธาตุ
ของพระพทุ ธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสดุ ของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์แหง่ นี้มีจำนวนมากมายมหาศาล
กวา่ ทองคำที่เก็บอยทู่ ี่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุด
แหง่ หนึง่ ของโลก
กอ่ นที่จะทานอาหารเย็น และเข้าสทู่ ี่พักเพื่อพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ–ยา่ งก้ งุ - สเิ รยี ม - มหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill
Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว http://www.vintageluxuryhotel.com/

วันที่ 2

ยา่ งก้งุ ซิต้ ที ั วร์ - เจดีย์โบตาทาว - กรงุ เทพฯ
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าจากที่พัก เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการเดินทาง
เชน่ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์กาบาเอ ชมพระเจดีย์โบตะตอง ขอพรจาก เทพทันใจ
ช่วงบ่าย
หลังชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว และะช้อบป้ งิ ที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย
นำออกเดินทางสสู่ นามบินมิงกาลาดอน ยา่ งก้ งุ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00 บินลัดฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่.........
00.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว ตะทาว แปลวา่ 1,000.
ที่นคี่ ือสถานที่ตปสุ สะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง

และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ ารักษาไว้
วันที่ 2 ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนสุ รณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น
ยา่ งกุ้งซิต้ ที ั วร์ -กเจด
- กรงุ เทพฯ
ะนำพระเกษาธาต
ุท่เี หลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง
่อนทีีย่จ์ โบตาทาว
ในการเข้าสักการะสิ่งที่ห้ามพลาดคือ
พระเกษาธาตุแหง่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้า
ชมได้ครั้ งละไมก่ ี่คน
พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรดุ ้ วยทองคำเหลืองอรา่ มระยิบระยับ
ที่เจดีย์โบตะทาวนี้ ยังมีนัตโบโบยี หรอื เทพทันใจ
ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยตั้ งใจมาไหว้อธษิ ฐานขอพรให้สมหวังทันใจ
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว
มีศาลนัตอีกองค์หนึง่ ซึ่งชาวพมา่ เรยี กวา่ อะมาดอว์เมียะหรอื ตอนนี้คนไทยร้ จู ั กกันทั่วใน
นามวา่ เทพกระซิบ ตามตำนานกลา่ ววา่ นางเป็นธดิ าของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่ งแรงกล้า รักษาศีล
ไมย่ อมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพมา่ เคารพกราบไหว้ขอพร
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง
ยังมีอาคารยคุ โคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามสว่ นใหญไ่ ด้รับการบรู ณะ
ตกแต่งปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยี ลเช่น
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพมา่ ครองพมา่
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมตา่ งๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพมา่
โดยเฉพาะยา่ งก้ งุ
เพราะถึงแม้วา่ ตอนนี้ประเทศพมา่ จะไมไ่ ด้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลกู สร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ ชม
China Town ย่านไชนา่ ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิ พานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยี น เยอะไปหมดเลยคะ หลายท่านมีความร้ สู ึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพลา่ น
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิ ๆ ถ้าใครตั้ งใจมาซื้อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ๊ก อองซาน ยา่ นไชนา่ ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ งิ

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสี วยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
วันที่ 2 ราคาตั ๋ วรถไฟถูกมากจนตกใจ หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่ รถแบบ circular
ยา่ งกุ้งซิต้ ที ั วร์ -traiเจดnียน์ โั ง่บตาทาว
รอบเมืองย- ่ากรงกงุ ้ งุ เทพฯ
ดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพมา่ นา่ รักและเป็นกันเอง
ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ งิ ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอื ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญท่ ี่สุดของพมา่
ตั้ งอยใู่ กล้กับยา่ นอินเดียและยา่ นจีน เดิมชื่อวา่ ตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พมา่ เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษ
แตห่ ลังจากพ้นจากอาณานคิ มก็เปลี่ยนชื่อเปน็ โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึง่ พันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ี ภาพเขียน เครือ่ งเงิน เสื้อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น
อาหาร

จนได้เวลาสมควรนำทา่ นเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน
เพื
มื้อ่อเชทำการเช
้ า ็คอินและโหลดสัมภระ
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก โรงแรม 4*จำนวน 1 คืน (พัก2คน/ห้อง)
คา่ รถรับส่งตลอดการเดินทาง
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ อาหารทุกมื้อตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์พมา่ พดู ไทย
น้ำดื่มวันละขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินระหว่างประเทศ ภาษสี นามบิน
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากโปรแกรม
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

