ย่างกุง้ หงสาวดี พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน
3วัน 2 คืน
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน

(- /-/D)

05.30 น.

ทาการเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 6 ที่เคาท์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์

08.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ PG701 (บิน 1 ชั่วโมง 20 นาที)

09.40 น.

ถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาที่ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พบไกด์ท้องถิ่นมารอรับคณะ
ตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ
80 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตรยุคสมัยพม่ารบกับ
ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)

บ่าย

นาคณะนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า
พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่
เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
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นาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

16.00 น.

ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อ
เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์
ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1
ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง
พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ
เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุ
อินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อน
ศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บน
หน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้
นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจ
ของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม
นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15
นาทีเท่านั้น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารค่าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้
ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย
ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความ
เย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสาหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น.

เข้าที่พัก อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง

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

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือ
ถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจาหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวัน
หรือจานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป
และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร
โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมานมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยก่อนกลับ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.00 น.

ออกเดินทางกลับ โดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็น นาเที่ยวส่วนตัวเพื่อเดินทาง
สู่เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
นาท่านชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.
2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)
กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ
พระพุทธเจ้าโกน าคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุ
สันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสส
ปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศ
ตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
จากนั้นนาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวานซึ่งเป็นพระนอน
ที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปัก
พื้นเมือง ผ้าพื้นเมืองเป็นของฝากคนทางบ้าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
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บ่าย

นาท่านชม พระราชวังบุเรงนองซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทาให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระ
เจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณ
ของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นาท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความ
สวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาด
ความยาวขององค์ 70 เมตร ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พัก อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม

ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์
ทองคาคู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง
หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐาน
จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์
เจดีย์ ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและเป็นสิรม
ิ งคล นอกจากนี้รอบองค์
เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไป
สรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่น
ทองคาทั้งหมดน้าหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอด
ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่
บนยอดบริเวณเจดีย์ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้น ๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธ
เจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไป
แต่เกิดพลัดตกแม่น้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมา
แขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์
ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
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บ่าย

นาท่านชมพระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุ
ในพระเจดีย์ ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่
พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความ แตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้
ใต้ฐานพระเจดีย์มี โครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดย อัญเชิญพระบรมธาตุไว้
ใน ผอบทองคาให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นา
ทองคาและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาว พม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์มาจัด
แสดงไว้

นาท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่า ให้ความเคารพอย่างมากและ
นิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
จากนั้นนาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของ พม่าความหลาก หลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี
ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงาม
และราคาถูก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงาม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเช็คอินที่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ PG704
(บิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

20.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ
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หมายเหตุ


โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ



หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเงื่อนไข
ของแต่ละประเทศ



กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยดูจาก
เงื่อนไขของสายการบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/06660
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