 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 15:11

ทัวร์พมา่ สักการะ 5 มหาบชู าสถาน 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

รวมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินบินภายประเทศเรยี บร้อยแล้ว , แตย่ ั งไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ
ระหวา่ งประเทศ
นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน

สักการะเจดีย์ชเวดากอง
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง

นมัสการพระมหามัยมุนี
ประวัติศาสตร์ และศิลปที่

เจดีย์ชเวซานดอว์
พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง
ขอความสำเร ็จจาก

เทพทันใจ, เทพกระซิบ




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

32,500
28,500
26,500
24,500
6,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - ยา่ งก้ งุ - หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์แขวน

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - ยา่ งก้ งุ - หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์แขวน
แผนที่

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 รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
05:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:15 ออกเดินทางสเู่ มืองยา่ งก้ งุ เที่ยวบินที่ FD 251
08:00 ถึงสนามบินยา่ งก้ งุ ประเทศพมา่ ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร
และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก
จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว (เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย 30 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
เดินทางสพู่ ระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ
ขึ้นสสู่ ถานกี ระเช้าเพื่อนัง่ กระเช้าตอ่ สยู่ อดเขา เพื่อเดินเท้าสพู่ ระธาตุ และที่พัก
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

BAGO ซึ่งอยู่หา่ งจากย่างก้ งุ ประมาณ 80 กิโลเมตร
เป็นวัดใหญแ่ หง่ หนึง่ ในเมืองหงสาวดี
เป็นโรงเรยี นที่สอนพระพุทธศาสนาที่โดง่ ดังของพมา่
จึงมีคนสง่ ลูกหลานมาบวชเรยี นธรรมะที่นกี่ ั นเป็นจำนวนมาก
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรอื พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่
คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ
เป็นรถบรรทกุ หกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใ
พระธาตุอินทร์ แขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้ งอยบ
ู่ นก้อนศิลาใหญส่ ูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิ ชนชาวพมา่
เมอื งหงสาวดี
วัดไจ๊คะวาย

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - ยา่ งก้ งุ - หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์แขวน
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
เย็น
ห้องอาหารโรงแรม
Yoe Yoe Lay Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

พระธาตุอนิ ทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่ งก้ งุ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสหู่ งสาวดี พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่
พระราชวังบเุ รงนอง พระพทุ ธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เดินทางจากหงสาวดี เข้าสู่กรงุ ยา่ งก้ งุ พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่
สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2

พระธาตุอนิ ทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่ งก้ งุ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ไมใ่ ชข่ องเดิมแตไ่ ด้สร้างขึ้นมาใหมท่ ั บตรงที่เคยเป็นพระราชวังเดิม
เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี
พระพทุ ธรปู ปางประทับ
สร้างโดยส่สี าวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
เจดีย์โบตาทาว ตะทาว แปลวา่ 1,000. ที่นคี่ ือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ
นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง
นัตโบโบยี หรอื เทพทันใจ ไหว้อธ ษิ ฐานขอพรใด้สมหวังทันใจ
เทพกระซิบ นางเป็นธ ดิ าของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่ งแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คบ
ู่ ้ านคเู่ มืองพมา่
พระราชวังบุเรงนอง
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill
Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

ยา่ งก้ งุ - พุกาม - พุกามซิต้ ที ั วร์
แผนที่

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

วันที่ 3

ยา่ งก้ งุ - พุกาม - พุกามซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

06:45 ออกเดินทางสพู่ ุกามโดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ K7 211
08:05 เดินทางถึงพกุ าม พร้อมเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว
เชน่ ชมตลาดเช้าเมืองพกุ าม เจดีย์ชเวสิกอง ชมวิหารธรรมยันจี
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนหุ า วัดกุบยางกี
นัง่ รถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ชเวซิกนหรอื ชเวซิโกง เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา่
ANANDA TEMPLE วิหารที่มีขนาดใหญท่ ี่สดุ ในพกุ าม
DHAMMAYANGYT ซึ่งตามความหมายแปลวา่ ธรรมอันยิ่งใหญ่
เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสรจ็
วัดมนุหา MANUHA TEMPLE เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้ น เป็นทรงระฆังแบบพม่า
วัดกุบยางกี ความหมายแปลวา่ โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รนุ่ แรกๆของพุกาม
เจดีย์ชเวซานดอว์ คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ
เป็นเจดีย์สมัยพกุ ามรนุ่ แรก ตั้ งอยบู่ นฐานสี่ชั้นซ้อนกัน
ฐานแตล่ ะชั้ นเล็กใหญล่ ดหลั่นกัน
แตล่ ะชั้ นมีพ้ นื ที่วา่ งสำหรับเดินเวียนประทักษณิ ได้
เจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา
วิหารธรรมยางยี

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Bagan Star Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว (Deluxe Room)
เช้า

พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์

วันที่ 4

พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิต้ ที ั วร์
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

00:00 ออกเดินทางสมู่ ั ณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ ......
00:00 เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากนั้ นนำทา่ นเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์
ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอ
MANDALAY HILL
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองมัณฑะเลย์

เทศ

เราชธานสี ุดท้ายของพม่าขณะที่ยังมีสถายันพระมหากษัตรยิ ์ ปกครองประ

ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสดุ ท้ายกอ่ นพมา่ เสียเมือง
วิหารไม้สีทองคำ
สร้างด้วยไม้สักทองทั้ งหลัง เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นตำหนักที่ประทับจนสวรรคต
วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ ่งครั้ งหนึง่ เคยเป็นสถานที่ทำการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้ งที่ 5
มัณฑะเลย์ ฮิลล์ MANDALAY HILL ซึ ่งเป็นจ ดุ ชมวิวที่สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารชเวนันดอร์

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Hotel Shwe Pyi Thar หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพ
แผนที่

การเดินทาง&
ข้อมูล

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนแี ล้ว
เดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้าก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองสกายน์
เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นา่ สนใจ เช่น วัดอูมิน ธอนเซ วัดซูน อู พอนยาชิน
นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรยี มตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
19:15 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG714
21:40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ – กรงุ เทพ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อันเป็นสิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5 แหง่ ของพมา่
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปู ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ท่ไี ด้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปู ทองคำเนื้อนม่ิ ”
เป็นพระพุทธรปู คบู่ ้ านคเู่ มืองของประเทศพมา่ จึงมีประเพณลี ้ างพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
เมืองอมรปุร ะ AMRAPURA อดีตราชธานกี อ่ นที่จ ะย้ายมายอยท
ู่ ี่เมืองมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง สะพานนี้สร้างขึ้ นเมือปี พศ. 2394 เพื่อทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เชื่อมไปสวู่ ั ดเจ๊าตอคยี
เมืองสกายน์ Sagaing สกายน์จึ งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพท
ุ ธศาสนา
มีวัดทั้ งหมดเกือบ 600 แหง่
วัดอูมิน ธอนเซ U min Thonze
Temple คนไทยเรยี กวา่ วัดสามสิบถ้ำเปน็ วัดที่ตั้งอยบู่ นกลางภเู ขาสกายน์
วัดซูน อู พอนยาชิน Soon U Ponya Shin Temple วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสกายน์
Thidagu World Buddhist University ศูนย์ทางศาสนา
พทุ ธสถานที่ประชมุ สงฆ์ของโลก
นมัสการพระมหามัยมุนี

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ (ราคาอาจะมีการเปล่ียนแปลง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พดู ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท

และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

