ย่างกุ้ง – สิเรียม - หงสาวดี -พระธาตุอินแขวน
4 วัน 3 คืน
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วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่ างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์ แขวน ( - / - / D )

ช่วงเช้า

คณะพร้อมกันที่สนามบิน บริ เวณผูโ้ ดยสารขาออก เพื่อทาการเช็คอิน
บินลัดฟ้ า สู่ กรุ งย่างกุง้ ประเทศพม่า
ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุ งย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธี
การทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พบไกด์(ภาษาไทย) ของบริ ษทั ฯที่รอรับคณะ
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ให้แยกกระเป๋ าเสื้ อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่ เสื้ อผ้า, ชุด
นอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สาหรับใช้ 1 วัน สาหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่ งเราจะต้องนัง่
เสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผูเ้ ดินทางต้องนากระเป๋ าเสื้ อผ้าใบเล็กนี้วางบนตัก
ขณะนัง่ เสลี่ยงไปด้วย ส่ วนกระเป๋ าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุง้ หากกระเป๋ าเดินทาง
ท่านเป็ นใบเล็ก ๆ อยูแ่ ล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋ าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋ าใบใหญ่
ขึ้นไป ต้องเสี ยค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท)
หลังจากนาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่ งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง ผ่านชมสุ สานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง

ถึงเมืองหงสาวดี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ช่วงบ่าย

16.00 น.ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊กท์ ีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา
ไจ้กท์ ีโยใช้เวลาเดินทางจากบริ เวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อม
สัมผัสความเย็นซึ่ งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่ อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์ แขวน หยุดเปลี่ยนรถ
เป็ นเสลี่ยง จากนี้ข้ ึนไปอีกประมาณ 35 นาที นัง่ จนถึงโรงแรมที่พกั
โปรแกรมนี้ รวมค่าเสลี่ยง แต่ไม่รวมค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 4 คนๆละ 80-100 บาท (ลักษณะเสลี่ยงเป็ น
เก้าอี้ผา้ ใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลา หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)
พระธาตุอินทร์ แขวน เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สู ง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซ่ ึ ง
ตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุ บเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์ แขวนนี้
นับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซี
ไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทร์ แขวน จากที่พกั เดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง ”15 นาทีเท่านั้น
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พัก MOUNTAIN TOP HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
หลังอาหารค่าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน
ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยนื่ สู่ พระเจดียไ์ จ๊กท์ ีโย ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว
หรื อกันลม หรื อผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ีเปิ ดตลอด
คืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น

วันที่ สอง

ไจ๊ ก์ทโี ย (พระธาตุอนิ ทร์ แขวน)-หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ ก์ยุเตา –-พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ ปุ่น - ย่ างกุ้ง ปางช้ างเชงอก – ”เจ๊ าดอจี“ พระพุทธรู ปหินอ่ อน –

(B / L / D )
ช่วงเช้า

05.00 น.
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อใส่ บาตรตามอัธยาศัยใส่ บาตร พระสงฆ์
หรื อถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจาหน่ายบริ เวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรื อ
จานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน
และนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา ถ่ายรู ป และชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น้ ี ต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อ
หล่นลงมา นมัสการพระเจดียไ์ จ๊กท์ ีโย ก่อนกลับ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น. ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นบัสปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
นาท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรี ยกว่า พระมหาเจดียม์ ุเตา ซึ่ ง
เป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็ นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามา
ช้านาน
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพัง
ที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรง
นอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้วา่ บริ เวณของพระราชวังแห่งนี้
กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ช่วงบ่าย

หลังอาหารกลางวันนาคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด ของ
เมืองหงสาวดี และเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปั กพื้นเมือง เป็ นของฝากคนทางบ้าน
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ชม พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับ นัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3
พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้า
มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรู ป
แทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในย่างกุง้
พัก Central Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าย

ย่ำงกุง้ – สิ เรี ยม - พระนอนเจ๊ำทัตจี – เจดียโ์ บตะตอง- เจดียก์ ำบำเอ – เทพทันใจ –
นมัสกำรมหำเจดียช์ เวดำกอง (B / L /D)

ช่วงเช้า

07.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั ...
08.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ เรี ยม ซึ่ งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึง
สิ เรี ยมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ งเมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่
ริ มฝั่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่ อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านชม พระเจดียเ์ ยเลพญาบนเกาะกลางน้ า อายุนบั พัน
ปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาด
ใหญ่นบั ร้อย ๆ ตัวที่วา่ ยวนเวียนให้เห็นครี บหลังที่โผล่เหนือผิวน้ า จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ
กรุ งย่างกุง้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรื อ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด
มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย
ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นาชม พระเจดียโ์ บตะตอง ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุในพระเจดียช์
เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิ ญขึ้นจากเรื อ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บตะตองนี้
ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ข้ ึนมาใหม่
โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ งให้คนเดินเข้า
ไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน
ส่ วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์
พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้
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นาท่านสักการะขอพร จาก ”เทพทันใจ“(นัตโบโบยี) ซึ่ งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา
ขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิ ฐานสิ่ งใดจะสมความปรารถนา
นาชมเจดียก์ าบาเอ (KabaAye) ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่ชาระพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี
พ.ศ. 2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดียแ์ ห่งนี้มี
จุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดียแ์ ห่งนี้มีความสู งและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34
เมตร และเป็ นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
นาท่านเข้าชม มหาเจดียช์ เวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ูบ่ า้ นคูเ่ มืองพม่า ตั้งอยู่
บริ เวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุ ดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุ ดมี
เพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พา
กันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ใช้ใน
การก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มีจานวนมากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูท่ ี่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสี ยอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พัก Central Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ย่ างกุ้ง –กรุงเทพฯ (B / - / - )

ช่ วงเช้ า

6:00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู่ สนามบินเมกาลาดอน เพื่อทาการเช็คอิน
นาท่านสักการะ พระหิ นอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่ แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในพม่ามีน้ าหนักถึง 60 ตัน สู ง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งถือว่าเป็ นช่างที่ฝีมือดี
ที่สุดของ พม่า
นาชมปาง ช้างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจานวน 3 เชือกต้อง
ตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

เที่ยง

เลือกชิมเลือกรับประทานอาหารโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)

บ่าย

เดินเล่นชมเมืองสบายๆ เที่ยวตลาด เลือกซื้ อของที่ระลึก
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิม้ และความประทับใจ
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อัตรำบริ กำรรวม
-

ค่ำที่พกั 3 คืน

-

ค่ำอำหำรและค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมที่ระบุในรำยกำร

-

ไกด์นำเที่ยวภำษำไทยพร้อมรถนำเที่ยวส่ วนตัว

-

ค่ำเสลี่ยงขึ้นพระธำตุ (ไม่รวมค่ำทิปคนแบกเสลี่ยง 4 คนๆละ 80 บำท)

-

ค่ำวีซ่ำพม่ำ แบบปกติ (แบบเร่ งด่วนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม)

-

น้ ำดื่มวันละ 1 ขวด

-

ประกันอุบตั ิเหตุและรักษำพยำบำล

หมายเหตุ
- ราคาบริการไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 % หัก ณทีจ่ ่ าย 3 % (สาหรับท่านทีต่ ้ องการนาไปหักค่ าใช้ จ่ายบริษัทหรือ
หน่ วยงาน)
- ราคาบริการไม่ รวมค่ าทิปไกด์ วันละ USD 3 ต่ อท่าน และทิปคนขับรถ วันละ USD 3 ต่ อท่าน
- การเตรียยเอกสารการเดินทาง หนังสง อเดินทางทีย่ ีอายุการใช้ งานเหลงออย่ างน้ อย 6 เดงอนและรู ปถ่ าย 2 นิว้ 2 ใบ
สี พงน้ ขาวเท่านั้น ( รู ปขาว ดา หรงอรู ปโพลาลอยด์ ใช้ ไย่ ได้ )การยงน่ วีซ่าพย่ า ต้ องใช้ เวลาดาเนินการประยาณ 7
วันทาการ กรณีต้องเร่ งวีซ่าในเวลาจากัด ต้ องยีค่าเร่ งเพิย่ ท่านละ 1,000 บาท
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