สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดียช์ เวดากอง เจดียศ์ กั ดิ์สทิ ธิ์ คูบ่ ้านคู่เมืองพม่า
พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและ
ชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของ
กาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสาเนียง
เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้ องถนนก็มีแต่รถประจาทาง ที่
แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้ง
ได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สานักงานที่สูงระฟ้า
ขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทาให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้
เดิ น ทางได้ ส ะดวกสบายขึ้ น และแม้ถึ ง ว่ าจะมีตึ กสูง ขึ้ น แซมอยู่ กั บหมู่ โ บราณสถาน แต่ วิ ถีชี วิ ต ของผู้ ค นกลั บ
เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณ
สถานที่สาคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า ,
พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์
แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ
น้าทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้ อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน
หน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุ
อินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจาปีจอ (สุนัข) ที่คน
เกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการครบ 3 ครั้งแล้วจะมีแต่ความสุข
ความเจริญ
กาหนดการเดินทาง 20-22 กุมภาพันธุ์ 2559
วันแรกเชียงใหม่ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
08.30 น.

11.00 น.
11.55 น.
จากนั้น
17.30 น.
จากนั้น

ค่า

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง
โดยเที่ยวบินที่ PG723 นาท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า บริการอาหารกลางวันบน
เครื่อง
คณะเดินทางถึงสนามบิน เมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าไทย 30 นาที)
จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาคณะเดินทางสู่เมืองใจ๊ก์ทีไย ( Zkyaikhtyo )(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นาท่าน
ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
คณะเดินทางถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น รถบรรทุก 6
ล้อ นาท่านขึ้นสู่ภูเขาไจ้ก์ทีโย เพื่อเข้าสู่ที่พัก ใกล้ๆ พระธาตุอินทรแขวน
นาท่านชม พระธาตุอนิ ทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร
ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระ
ธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มา
และแรงบันดาลใจของกวีซไี รส์ ปี พุทธศักราช 2532 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง
“เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา
เดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
พักที่
หรือระดับเดียวกัน
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสวดมนต์ หรือ
นั่งสมาธิได้ตลอดคืน

วันที่สอง
05.00 น.

06.00 น.
07.00 น.

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

เที่ยง

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - ย่างกุ้ง
อิสระเชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือ
ถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจาหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรือ
จานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้ม
หรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับ โดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมือง
หงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
นาท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหา
เจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวมอญและพม่ามาช้านาน
นาท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กั บ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศ
ตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
นาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว” หรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงาม
ที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้า
พื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน
บริการอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)
นาท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความ
สวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความ
ยาวขององค์ 70 เมตร ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง

18.00 น.
จากนั้น

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง (ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)
นาท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคา
คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อ
เดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานทีแ่ ห่งนีม้ ี ลานอธิฐาน จุดทีบ่ เุ รงนองมาขอ
พรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธปู เทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพือ่ เสริมสร้างบารมีและสิรมงคล

นอกจากนีร้ อบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิด

ประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็น
สิริมงคลแก่ชวี ิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้ม
ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์

บนยอดประดับ

ด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณ
เจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็น
ชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและ
ภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้าย่างกุ้ง
เสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภาย หลัง

ชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็น

สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขอ
อะไรก็จะได้ดั่งต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด
ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น

คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทแี่ ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

กลางคืน
สั

ต

ว์

ครุฑ

เสือ

สัญลักษณ์

สิงห์

ช้างมีงา ช้างไม่มีงา

หนูหาง

หนูหางสั้น พญานาค

ยาว
หลังจากนัน้ นาท่านกลับสูท่ ี่พกั  Central Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

ย่างกุ้ง – เชียงใหม่

เช้าตรู่
จากนั้น

บริการอาหารเฃ้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นาคณะไปเลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
ความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก
ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่ง
หญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
นาท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล ( Sule Pagada) องค์พระเจดีย์สูง ถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตานานของพระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง นาท่านชมพระเจดีย์โบตะตอง ซึง่ เป็นเจดียท์ สี่ ร้างขึน้ เพื่อ
รับพระเกศาธาตุกอ่ นที่นาไปบรรจุในพระเจดียช์ เวดากอง เมือ่ พระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจาก

จากนั้น

เทีย่ ง
12.50 น.
12.25 น.

เรือ ได้นามาประดิษฐานไว้ทพี่ ระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้กอ่ น พระเจดียแ์ ห่งนีไ้ ด้ถกู ทาลายใน
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์
ทัว่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระ
บรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นา
ทองคาและของมีคา่ ต่างๆ ทีม่ ีพทุ ธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
นาท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยม
มาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนาท่านขอพรจากเทพกระซิบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ากลับสูเ่ ชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG724
ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่หอ้ งละ
2-3 ท่านๆละ
19,500

เด็ก2-12 ขวบ
เสริมเตียง
19,500

เด็ก2-12 ขวบ
ไม่เสริมเตียง
15,900

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
3,000

หมายเหตุ - โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสาคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
รวม ทั้งคนรู้ใจ
อัตรานีร้ วม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-ย่างกุ้ง ไป กลับ , ค่าภาษีสนามบินพม่า
- ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ, ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ
- ไกด์ท้องถิ่นที่มีความชานาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาล(Accident Medical
expense)วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

อัตรานีไ้ ม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
ค่าภาษีน้ามัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
- ค่าทิป ไกด์,หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ

-

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสาคัญ

เงือ่ นไขการสารองที่นงั่
 กรุณาสารองที่นั่งโดยการชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ (25 ม.ค.2559)

