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ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน

ขอพรส่ิงศักดิ์ สิทธิ์



เทพทันใจ
เทพกระซิบ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 13,500

เดินทาง    4 - 5   คน 11,700

เดินทาง    6 - 7   คน 9,950

เดินทาง    8 - 9   คน 9,350

เดินทาง     10     คน 8,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอนิทร์แขวน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/@17.1887902,96.34475,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e
223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c30a77
4afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+(Burma)/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/@17.1887902,96.34475,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206?hl=en


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 ท่าน ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
แวะนมัสการพระธาตุมุเตา 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน 
นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ภูเขาไจ๊เท่ียว ดินแดนแหง่ก้อนหนิทอง เวลา
15:00  
ถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย นำท่านเปลี่ยนข้ึนรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นขนาดเล็
ก และเปลี่ยนนัง่กระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนยีภาพความสวยงามต่างๆ
จากมุมสูง  (ไม่รวมค่าเสลี่ยง - หากต้องการ)

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เจดีย์ชเวมอดอว์ หรอื พระธาตุมุเตา  สถานท่ีเคารพบูชาของกษัตรย์ิมอญ พม่า และไทย 
ในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง
เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดของกรงุหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า
เชิญท่านไปสักการะพระธาตุอืนทร์แขวน ตามอัธยาศัย 

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - ยา่งกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอนิทร์แขวน

https://yoeyoelayhotel.com/


วันท่ี 2
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - ยา่งกุ้ง - เจดีย์โบตาทาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -
สนามบินยา่งกุ้ง - สนามบินดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+
(Burma)/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@17.1888211,96.3702929,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a
774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c19
49e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางลงจากเขาสู่ด้านล่างคามเส้นทางเดิมเพื่อเดินทางต่อยังสถานท่ีท่องเท่ียว   
เดินทางสักการะ เจดีย์โบตะทาว เทพทันใจ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ก่อนท่ีจะนำเดินทางสู่สนามบินมิงนานาชาติย่างกุ้ ง เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
17:30    เหนิฟ้าจากสนามบินย่างกุ้ ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD254
19:15    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปยัง 4
ทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าท้ังสี่พระองค์  
สักการะเจดีย์โบตาทาว  สถานท่ีตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาข้ึนฝั่ง
และประดิษฐ์ฐานชั่วคราว
นัตโบโบยี หรอื เทพทันใจ ไหว้อธษิฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
อะมาดอว์เมียะ หรอื เทพกระซิบ เป็นการขอพรแบบต้องกระซิบข้างหู
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร

ราคาน้ีรวม

https://www.google.co.th/maps/dir/Kyaiktiyo+Pagoda,+Myanmar+(Burma)/Yangon,+Myanmar+(Burma)/@17.1888211,96.3702929,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c30a774afb2ae1:0xe3bbe018e15e96fa!2m2!1d97.0982157!2d17.4816206!1m5!1m1!1s0x30c1949e223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694?hl=en


ค่าท่ีพัก จำนวน 1 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
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/788

https://www.atsiamtour.com/myanmar/788
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