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ยางกุง –หงสาวดี –พระธาตุอน
ิ ทรแขวน
สัมผัสอารยธรรมเกาแกและประเพณีที่เปนเอกลักษณของพมา
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดียชเวดากองเจดียศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองพมา
เจดียชเวมอดอว” เจดียจมูกรอน “พระมหาเจดียศักดิ์สิทธิ์แหงกรุงหงสาวดี
ไจกทีโย พระธาตุอินทรแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
3คืน 4 วันโดย...สายการบินแอรบากัน
เมนูพิเศษสลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง
ถือ เป็ นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียทีนักท่องเทียวต่างชื นชมความงามแบบธรรมชาติและ ชืนชมศิลปะ
และวัฒนธรรมทีงดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที เมืองย่างกุง้ ติดอยูใ่ นมิติของกาลเวลาทีบิดเบือน
เลือนรางเมืองโบราณแห่งนี.เคยอบอวลไปด้วยไอร้อนฝุ่ นผงธุ ลีดินและสรรพสําเนียงเสี ยงเซ็งแซ่ไม่มีอาคารสู งระฟ้ ามีแต่
ตึกรามเก่าๆทีชาวอังกฤษสร้างไว้บนท้องถนนก็มีแต่รถประจําทางทีแน่นขนัดแท็กซี รุ่ นคุณปู่ และสามล้อทีเก่าจวนจะพัง
มิพงั แหล่แต่ในช่วงไม่กีปี สุ ดท้ายของศตวรรษที20 ย่างกุง้ ได้พลิกเปลียนโฉมหน้าไปตึกรามอันเก่าแก่ทรุ ดโทรมถูกทุบทิ.ง
เพือสร้างโรงแรมกับอาคารสํานักงานทีสู งระฟ้ าขึ.นมาแทนทีแต่นนไม่
ั ได้ทาํ ให้เสน่ห์ของย่างกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของ
นักท่องเทียวพาหนะทีทันสมัยช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ.นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสู งขึ.นแซมอยูก่ บั หมู่โบราณสถาน
แต่วถิ ีชีวติ ของผูค้ นกลับเปลียนแปลงไปน้อยกว่าท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดียช์ เวดากองอันศักดิ;สิทธิ;
! เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีมีอายุเก่าแก่กว่า400ปี ชมวัดและโบราณสถานทีสําคัญในหงสาวดี
อาทินมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยองซึ งเป็ นพระนอนทีงดงามทีสุ ดของพม่า ,พระราชวังแห่งกรุ งหงสาวดีและมหา
เจดียโ์ บราณสถานทีมีความงดงามแห่งหนึงของหงสาวดี
"# $ % & '
()*ก&, (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญหมายถึงหิ นรู ปหัวฤๅษีพระธาตุอินทร์ แขวนตั.งอยูท่ ีเมือง
ไจ้กโ์ ถ่อาํ เภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าบนยอดเขาPaung Laung เหนื อระดับนํ.าทะเล3 , 615ฟุตลักษณะเด่นของ
พระธาตุอินทร์ แขวนคือมีลกั ษณะเป็ นก้อนหิ นสี ทองขนาดใหญ่ต. งั อยูบ่ นหน้าผาสู งชันอย่างหมินเหม่เหมือนจะหล่นและ
ท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื อพระธาตุอินทร์ แขวนนับเป็ น 1 ใน 5 สิ งศักดิ;สิทธิ; ทีชาวพม่าต้อง
ไปสักการะและยังเป็ นพระธาตุประจําปี จอ) สุ นขั (ทีคนเกิดปี นี.ตอ้ งไปนมัสการสักครั.งหนึงในชีวติ ชาวพม่าเชือว่าถ้าผูใ้ ด
ได้มานมัสการครบ3ครั.งแล้วจะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญ
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ก
– ก
15.00 น. คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่เจ้าหน้าทีของทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกคณะ
17.20 น. บินลัดฟ้ าสู่ กรุ งย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยสายการบินแอร์ บากันW9 -9608
17.50 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุ งย่างกุง้ (เวลาทีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย30นาที)ผ่านพิธีการทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางจากนั.นนําท่านเข้าชมมหาเจดียช์ เวดากอง
(Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่าตั.งอยูบ่ ริ เวณเนิ นเขาเชียงกุตระเมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า
เชือกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวน 8 เส้นบนยอดสุ ดของพระเจดียม์ ีเพชรอยู่
5,448 เม็ดโดยเฉพาะชื.นข้างบนสุ ดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัตและทับทิม 2,317 เม็ดซึ งมีท. งั ผูค้ นชาวพม่า
และชาวต่างชาติมากมายทีพากันเทียวชมและนมัสการทั.งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายโดยกล่าวขาน
กันว่าทองคํา ทีใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี.มีจาํ นวนมากมายมหาศาลกว่า ทองคําทีเก็บอยู่
ทีธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ีงดงามมาก ทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก
19.00 น. รับประทานอาหารคําณภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต์) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย
ทีภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวงซึงภัตตาคารนี.สร้างขึ.นในปี 2513โดยเลียนแบบเรื อกัญญาหัวเรื อเป็ น
รู ปนกการะเวกสัตว์ป่าในหิ มพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดียช์ เวดากองซึ งมีความงดงามน่าประทับใจอย่าง
ยิงจากนั.นนําคณะเข้าพัก ณ โรงแรม…Park Royal Hotel หรื อเทียบเท่า
ก –
–
ก –
!
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร(ให้แยกกระเป๋ าเสื. อผ้าใบเล็กทีหิ.วขนย้ายง่ายใส่
เสื. อผ้า ,ชุดนอนอย่างละ 1 ชุดและของใช้ส่วนตัวสําหรับใช้ 1 วันสําหรับขึ.นพระธาตุอินแขวนซึ งเราจะต้องนัง
เสลียงขึ.นไปพักทีโรงแรมบนพระธาตุ 1 คืนโดยผูเ้ ดินทางต้องนํากระเป๋ าเสื. อผ้าใบเล็กนี.วางบนตักขณะนัง
เสลียงไปด้วยส่ วนกระเป๋ าใบใหญ่จะฝากไว้ทีโรงแรมทีจะพักในย่างกุง้ หากกระเป๋ าเดินทางท่านเป็ นใบเล็กๆ
อยูแ่ ล้วหิ.วสะดวกก็ใช้กระเป๋ าเพียงใบเดียวก็ได้ถา้ ท่านต้องการเอากระเป๋ าใบใหญ่ข. ึนไปต้องเสี ยค่าจ้างแบก
เองใบละประมาณ100 บาท) นําชมเจดียก์ าบาเอ(KabaAye)ซึ งสร้างขึ.นเพือใช้เป็ นสถานทีชําระพระไตรปิ ฎก
ครั.งที6 ในระหว่างปี พ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี อูนุแห่งสหภาพพม่าในสมัยนั.นนอกจากนั.น
เจดียแ์ ห่งนี.มีจุดประสงค์เพือก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกเจดียแ์ ห่งนี.มีความสู งและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ
34 เมตรและเป็ นทีประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก2 องค์ หลังจากนั.นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
(BAGO) ซึ งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ80 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชัวโมงผ่านชมสุ สานสัมพันธมิตรยุค
สมัยพม่ารบกับญีปุ่ นในสงครามโลกครั.งที2
12.30 น. ถึงเมืองหงสาวดี บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร“เจ้าสัว” หลังอาหารกลางวันนําท่านนมัสการ เจดีย ์
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ชเวมอดอว์(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรี ยกว่าพระมหาเจดียม์ ุเตาซึ งเป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองทีสู ง
ทีสุ ดของหงสาวดีและยังเป็ นทีเคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนําคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่
เมืองไจ๊กท์ ีโย (kyaikhtiyo)
ถึงคิมปูนแคมป์ )เชิงเขาไจ๊กท์ ีโย (หยุดพักเพือเปลียนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพือขึ.นบนภูเขาไจ้กท์ ีโยใช้เวลา
เดินทางจากบริ เวณนี.ประมาณ 35 นาทีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ งจะ
ค่อยๆเย็นขึ.นเรื อยๆเดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์ แขวนหยุดเปลียนรถเป็ นเสลียงจากนี.ข. ึนไปอีกประมาณ
35 นาทีนงจนถึ
ั
งโรงแรมทีพัก(โปรแกรมนี.ไม่รวมค่าเสลียงลักษณะเสลียงเป็ นเก้าอี.ผา้ ใบผูกกับไม้ไผ่ขนาด
ใหญ่ 2 ลําหามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 คน ข้างหลัง 2 คน) พระธาตุอินทร์ แขวนเป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็กตั.งอยู่
บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5 เมตรปิ ดทองทั.งองค์ซึงตั.งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมินเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุ บเหว
ได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์ แขวนนี.นบั เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็ นทีมา
และแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ปีพุทธศักราช 2534 มาลาคําจันทร์ ทีแต่งวรรณกรรมเรื อง“เจ้าจันทร์ ผมหอม
นิราศพระธาตุอินทร์ แขวน” จากทีพักเดินไปพระธาตุอินทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั.น
นําคณะเข้าพัก ณ โรงแรม Kyaithiyo / Mountain Top Hotel
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก หลังอาหารคําเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตาม
อัธยาศัยสามารถนังสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงทียืน
สู่ พระเจดียไ์ จ๊กท์ ีโยควรเตรี ยมเสื. อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนังเพราะพื.นทีนังมีความ
เย็นมากพระเจดียอ์ งค์น. ีเปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กทีเปิ ดสําหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น .เท่านั.น
!
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–
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เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนหรื อใส่ บาตรตามอัธยาศัยใส่ บาตรพระสงฆ์หรื อถวายข้าวพระพุทธมี
ชุดจําหน่ายบริ เวณวัดเมือถวายข้าวพระพุทธนิ ยมจุดเทียนตามกําลังวันหรื อจํานวนอายุนมัสการพระธาตุ
อินทร์ แขวนและนมัสการสิ งศักดิ;สิทธิ; บนภูเขาถ่ายรู ปและชมทัศนียภาพรอบๆพระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์
ว่าพระธาตุองค์น. ีต. งั อยูไ่ ด้อย่างไรโดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมานมัสการพระเจดียไ์ จ๊กท์ ีโยก่อนกลับ
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรมและเก็บสัมภาระเพือเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับโดยเสลียงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลียนเป็ นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมือง
หงสาวดีซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีมีอายุเก่าแก่กว่า400ปี ชมวัดและโบราณสถานที
สําคัญในหงสาวดีนาํ ท่านชมพระราชวังบุเรงนองซึ งเพิงเริ มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมือปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังทียังหลงเหลืออยูท่ าํ ให้สันนิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี. เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนองปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็ จสิ. นสมบูรณ์แต่ก็พอจะมองเห็นได้วา่ บริ เวณของพระราชวังแห่งนี. กว้าง
ใหญ่เพียงใด
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รับประทานอาหารกลางวันทีเมืองหงสาวดีณภัตตาคาร555
หลังอาหารกลางวันนําคณะนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวซึ งเป็ นพระนอนทีงดงามทีสุ ดของเมืองหง
สาวดีอีกทั.งยังสามารถเลือกซื.อของฝากอาทิไม้แกะสลักผ้าปั กพื.นเมืองผ้าพื.นเมืองเป็ นของฝากคนทางบ้าน
นําชมพระเจดียไ์ จ๊ปุ่นซึ งบูรณะเมือพ.ศ. 2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับนังโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต3 พระองค์คือ
พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศ
ตะวันตก) สร้างโดยสี สาวพีน้องทีอุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเองและสาบาน
ตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ นําท่านเดินทางกลับกรุ งย่างกุง้ ชมเจดียเ์ จ๊าทัตจี(Kyauk Htat Gyi) หรื อพระนอน
ตาหวานซึ งเป็ นพระทีมีความสวยงามทีสุ ด มีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108 ประการและพระบาท
ซ้อนกันซึ งแตกต่างกับศิลปะของไทยทีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็ นศิลปะพม่าทีงดงามโดยมีขนาด
ความยาวขององค์70 เมตร จากนั.นนําท่านเดินทางไปผ่านชมพระเจดียส์ ุ เล( Sule Pagada )องค์พระเจดียส์ ู ง
ถึง 157 ฟุตตั.งอยูใ่ จกลางกรุ งย่างกุง้ สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึงในสี นัตทีเกียวข้องกับตํานานของพระมหา
เจดียช์ เวดากองหลังจากนั.นขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านย่านใจกลาง
กรุ งย่างกุง้ จากนั.นขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านย่านใจกลางกรุ งย่างกุง้ จากนั.น
นําชม พระเจดียโ์ บตะตองซึ งเป็ นเจดียท์ ีสร้างขึ.นเพือรับพระเกศาธาตุก่อนทีนําไปบรรจุในพระเจดียช์ เวดา
กองเมือพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิ ญขึ.นจากเรื อได้นาํ มาประดิษฐานไว้ทีพระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี.ก่อนพระ
เจดียแ์ ห่งนี.ได้ถูกทําลายในระหว่างสงครามโลกครั.งที2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ข. ึนมาใหม่โดยมีความ
แตกต่างกับพระเจดียท์ วไปคื
ั
อออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดย
อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู ้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจนส่ วนผนังใต้ฐานเจดียไ์ ด้
นําทองคําและของมีค่าต่างๆทีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดียม์ าจัดแสดงไว้นาํ ท่าน
สักการะขอพรจาก“เทพทันใจ”(นัตโบ ยี) ซึ งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื อว่า
อธิ ฐานสิ งใดจะสมความปรารถนา
19.00 น. รับประทานอาหารคําณภัตตาคารหลังอาหารนําท่านสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองย่างกุง้ ได้เวลา
สมควรนําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรมPark Royal Hotel หรื อเทียบเท่า
ก – %%'( $ ก –
07.00 น. อรุ ณสวัสดิ;ยามเช้า ...รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก จากนั.นนําคณะไปช้อปปิ. งตลาดโบโจ๊ก
(Bogyoke Market)ซึ งเป็ นตลาดทีใหญ่ทีสุ ดของพม่าความหลากหลายของสิ นค้าของฝากของทีระลึกมากมาย
ราคาถูกอาทิอญั มณี ทบั ทิมไพลินหยกไข่มุกเครื องเงินเครื องหวายงานฝี มือเช่นผ้าปูโต๊ะทีมีความสวยงามและ
ราคาถูกมากผ้าโสร่ งหญิงชายทีมีลวดลายงามมาก
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11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร
12.00 น. หลังอาหารนําท่านเดินทางไปสักการะพระหิ นอ่อน(เจ้าดอจี) ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปทีแกะสลักจากหิ นอ่อนทีมี
ขนาดใหญ่ทีสุ ดในพม่ามีน. าํ หนักถึง60 ตันสู ง 37 ฟุตแกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึงถือว่าเป็ นช่างที
ฝี มือดีทีสุ ดของพม่านําชมปางช้างเผือกทีเป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั.งตัวจํานวน 3
เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการและแวะนมัสการพระเขี.ยวแก้วสมควรแก่เวลานําท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมกาลาดอนย่างกุง้
14.50 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์ บากันW9 9607
16.20 น. ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*********************************************************

7

8

%ก
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่านๆละ
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผูใ้ หญ่เสริ มเตียงท่านละ
เด็ก2-12 ขวบพักกับผูใ้ หญ่ไม่เสริ มเตียงท่านละ
พักเดียวเพิมท่านละ

บาท
บาท
บาท
3,000 บาท

(การันตี 10 ท่านออกเดินทางแน่นอนแต่ไม่มีหวั หน้าทัวร์ กรณี ครบ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์ ให้ 1 คน)
7
7
-

9
ค่าตัวx เครื องบินไป– กลับตามรายการและรวมค่าภาษีน. าํ มัน
ค่าVISA เข้าประเทศพม่า 810 baht
ค่าภาษีสนามบินพม่า พม่าท่านละ 10 USD
ค่ารถนําเทียวและค่าทีพัก, ค่าอาหารตามรายการเมนูพิเศษ สําหรับ 8 ท่านขึ.นไปเท่านั.น
ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที
มีประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,
9(
ค่ามินิบาร์ ในห้องพักและค่าใช้จ่ายอืนๆนอกเหนือรายการทีระบุ
ค่านังเสลียงท่านละ20USD (ใช้คนแบก 4 คนไม่รวมค่าทิปต่างหากปกติน. าํ ใจคนไทยจะจ่ายให้ทงสี
ั คนคนละ3 000
จ๊าดหรื อ120บาทต่อคน)
ค่าภาษีน. าํ มันถ้ามีการเรี ยกเก็บเพิมจากสายการบิน
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$
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็ นสําคัญ
%: &:8
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สัมภาระส่ วนตัวเช่นเสื. อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่ สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจําตัว
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