
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 30 เม.ย. 2020 15:11

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบชูาสถาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินบินภายประเทศเรยีบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ
ระหว่างประเทศ

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน

สักการะเจดีย์ชเวดากอง
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง



นมัสการพระมหามัยมุน ี

         ประวัติศาสตร์และศิลปท่ี

เจดีย์ชเวซานดอว์
พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง

 ขอความสำเร็จจาก

เทพทันใจ, เทพกระซิบ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง    2 - 3   คน 32,500

เดินทาง    4 - 5   คน 28,500

เดินทาง    6 - 7   คน 26,500

เดินทาง     8 - 9   คน 24,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/@17.1862323,96.3448147,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c194
9e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c30a
774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!3e0?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)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ
ข้ึนสู่สถานกีระเช้าเพื่อนัง่กระเช้าต่อสู่ยอดเขา เพื่อเดินเท้าสู่พระธาตุ และท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองหงสาวดี BAGO ซึ่งอยู่หา่งจากย่างกุ้ งประมาณ 80 กิโลเมตร
วัดไจ๊คะวาย เป็นวัดใหญ่แหง่หนึง่ในเมืองหงสาวดี
เป็นโรงเรยีนท่ีสอนพระพุทธศาสนาท่ีโด่งดังของพม่า
จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรยีนธรรมะท่ีนีกั่นเป็นจำนวนมาก
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรอื พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ
เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อข้ึนบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใ
พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/@17.1862323,96.3448147,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!3e0?hl=en


อาหาร กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน

วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@17.1921743,96.3694852,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c30a
774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c19
49e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว      
เดินทางจากหงสาวดี เข้าสู่กรงุย่างกุ้ ง พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

https://yoeyoelayhotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+(Burma)/@17.1921743,96.3694852,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระราชวังบุเรงนอง  ไม่ใช่ของเดิมแต่ได้สร้างข้ึนมาใหม่ทับตรงท่ีเคยเป็นพระราชวังเดิม 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมืองหงสาวดี 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรปูปางประทับ
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
เจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ท่ีนีค่ือสถานท่ีตปุสสะและภัลลิกะ
นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง 
นัตโบโบยี หรอื เทพทันใจ ไหว้อธษิฐานขอพรใด้สมหวังทันใจ 
เทพกระซิบ  นางเป็นธดิาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเม่ือสิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร
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 

วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง

วันท่ี 3
ยา่งกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ ทัวร์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Pugam,+Myanmar+
(Burma)/@19.0234623,94.3528551,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c1949
e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!3e0?hl=en

https://vintageluxuryhotel.com/
https://www.bestwestern.co.th/booking-path/hotel-details/best-western-green-hill-hotel-yangon-99701
https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Pugam,+Myanmar+(Burma)/@19.0234623,94.3528551,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย         

06:45   ออกเดินทางสู่พุกามโดยสารการบิน Air Kanbawza  เท่ียวบินท่ี  K7 211 
08:05   เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี         
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองพุกาม ชม วัดมนหุา  วัดกุบยางกี
 นัง่รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว     

เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรอืชเวซิโกง เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
วัดอนันดา ANANDA TEMPLE วิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม 
วิหารธรรมยางยี  DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันย่ิงใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสรจ็
วัดมนุหา  MANUHA TEMPLE  เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองช้ัน เป็นทรงระฆังแบบพม่า 
วัดกุบยางกี  ความหมายแปลว่าโพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์ร ุน่แรกๆของพุกาม 
เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ
 เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุน่แรก ต้ังอยู่บนฐานสี่ช้ันซ้อนกัน
ฐานแต่ละช้ันเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน
แต่ละช้ันมีพื้ นท่ีว่างสำหรับเดินเวียนประทักษณิได้ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Bagan Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (Deluxe  Room)

วันท่ี 3
ยา่งกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์ 

https://www.baganstarhotel.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Pugam,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/@21.5656181,94.9133043,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30b5e50
393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

00:00    ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เท่ียวบินท่ี ......
00:00    เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากน้ันนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์
ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น วิหารชเวนันดอร์  วัดกุโสดอ
 MANDALAY HILL

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองมัณฑะเลย์  เราชธานสีุดท้ายของพม่าขณะท่ียังมีสถายันพระมหากษัตรย์ิปกครองประ
เทศ
พระราชวังมัณฑะเลย์  ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้สีทองคำ
สร้างด้วยไม้สักทองท้ังหลัง เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นตำหนักท่ีประทับจนสวรรคต 
วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งคร้ังหนึง่เคยเป็นสถานท่ีทำการ
สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5
มัณฑะเลย์ ฮิลล์ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Shwe Pyi Thar หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ ทัวร์ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Pugam,+Myanmar+(Burma)/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/@21.5656181,94.9133043,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!3e0?hl=en
http://www.hotelshwepyithar.com/index.php/en/
http://shwe-pyi-thar.mandalay-hotels-advisor.com/en/


วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ – กรงุเทพ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Amarapura,+Myanmar+(Burma)/Sagaing,+Myanmar+
(Burma)/@21.9172172,95.9529019,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6d
23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0
d00898f501f:0x16a32a23d29f9da3!2m2!1d96.0493896!2d21.9038842!1m5!1m1!1s0x30cb0
e92aba4990b:0x744b30f33ebe70f2!2m2!1d95.9621106!2d21.9159702!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย    

หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนแีล้ว
เดินทางกลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้าก่อนท่ีจะเดินทางสู่เมืองสกายน์
เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ เช่น วัดอูมิน ธอนเซ วัดซูน อู พอนยาชิน     
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรยีมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
19:15   เหนิฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ 
เท่ียวบินท่ี PG714
21:40   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Mandalay,+Myanmar+(Burma)/Amarapura,+Myanmar+(Burma)/Sagaing,+Myanmar+(Burma)/@21.9172172,95.9529019,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.0891032!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30cb0d00898f501f:0x16a32a23d29f9da3!2m2!1d96.0493896!2d21.9038842!1m5!1m1!1s0x30cb0e92aba4990b:0x744b30f33ebe70f2!2m2!1d95.9621106!2d21.9159702!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปูทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรย์ิท่ีได้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปูทองคำเนื้ อนิม่”
เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
เมืองอมรปุระ AMRAPURA  อดีตราชธานกี่อนท่ีจะย้ายมายอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง  สะพานนี้ สร้างข้ึนเมือปี พศ. 2394 เพื่อทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เชื่อมไปสู่วัดเจ๊าตอคยี 
เมืองสกายน์ Sagaing สกายน์จึงเป็นเมืองท่ีมีความสำคัญทางพุทธศาสนา
มีวัดท้ังหมดเกือบ 600 แหง่
วัดอูมิน ธอนเซ U min Thonze
Temple คนไทยเรยีกว่าวัดสามสิบถ้ำเป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนกลางภูเขาสกายน์ 
วัดซูน อู พอนยาชิน Soon U Ponya Shin Temple  วัดเก่าแก่ต้ังอยู่บนเขาสกายน์ 
Thidagu World Buddhist University ศูนย์ทางศาสนา
พุทธสถานท่ีประชุมสงฆ์ของโลก  

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 5
มัณฑะเลย์ – กรงุเทพ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 4 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ (ราคาอาจะมีการเปล่ียนแปลง)
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
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/700

https://www.atsiamtour.com/myanmar/700
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