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3วัน 2 คืน
Ramo World Co., Ltd.

20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
Info@greentravelthailand.com,

M: +66 (0)91 536 2445

F: +66 (0) 2 730 8002
www.greentravelthailand.com

วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน

(- /L/D)

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6
เพื่อทาการเช็คอินที่เคาท์เตอร์การบินไทยด้วยตนเอง

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ TG303

08.45 น.

ถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุงย่างกุ้ง
หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร

ประเทศพม่า(เวลาที่ช้ากว่าประเทศไทย
และตรวจคนเข้าเมือง

30

นาที)

พบไกด์ท้องถิ่นมารอรับคณะ

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ
80 กม. ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง ) ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่า
รบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง

ถึงเมืองหงสาวดี บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาคณะนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า
พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
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บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

16.00 น.

ถึงคิมปูนแคมป์

(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)

หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบน

ภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสอง
ข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์
แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร
ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้าย
ว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ
แขวนนี้นับเป็น

1

ใน

พุทธศาสนิกชนชาวพม่า

5

พระธาตุอินทร์

มหาบูชาสถานสูงสุดของ
เป็นที่มาและแรงบันดาลใจ

ของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ที่
แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้
เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย

สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้

ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควร
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เตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็น
มาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสาหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น.
พักที่ Kyaithyo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุง้ ( B / L / D )

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือ
ถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจาหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวัน
หรือจานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และ
ชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดย
ไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.00 น.

ออกเดินทางกลับ โดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็น นาเที่ยวส่วนตัวเพื่อเดินทาง
สู่เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี

จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ( ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
( ทิศตะวันออก ) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ( ทิศตะวันตก ) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตน
ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
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จากนั้นนาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว”

หรือพระนอนยิ้มหวาน

ซึ่งเป็นพระ

นอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้า
ปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่

ทาให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของ

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่า
บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

นาท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นชมเจดีย์เจ๊าทัตจี
(Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล

108

ประการ

และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่โรงแรม Up Town หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันที่สาม

ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ

(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านกราบนมัสการพระมหา
เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดีย์ทองคาคู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

เจดีย์ทอง

แห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ
เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐานจุดที่บุเรงนอง
มาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและ สิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ไป
สรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติม
โดยกษัตริย์ หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้าหนักยี่สิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอด

จานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของ
ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ

จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะ
ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานาน

และภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น

ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก

แม่น้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม
ได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์

ให้ตีระฆัง

3

ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับ บน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้าเงิน, สีส้ม,
สีแดง เป็นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเดินเล่นช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ พม่า
ความหลาก หลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน
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หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก
ผ้า โสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเช็คอินที่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG302 การบินไทย

16.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว: 11/06660
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