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อิ่ มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
- มหาเจดียช์ เวดากองเจดียศ์ กั ดิ์ สิทธิ์ ค่บู า้ นคู่เมืองพม่า
- เจดียช์ เวมอดอว์ “เจดียจ์ มูกร้อน” พระมหาเจดียศ์ กั ดิ์ สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
- ไจ๊กทีโย พระธาตุอินทร์แขวนอันศักดิ์ สิทธิ์
พม่าหรือเมียนมาร์ ถือ เป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและ ชื่นชมศิลปะ
และวัฒนธรรมทีง่ ดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่ เมืองย่างกุง้ ติดอยูใ่ นมิตขิ องกาลเวลาทีบ่ ดิ เบือน
เลือนรางเมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อนฝุน่ ผงธุลดี นิ และสรรพสําเนียงเสียงเซ็งแซ่ไม่มอี าคารสูงระฟ้ามีแต่
ตึกรามเก่าๆทีช่ าวอังกฤษสร้างไว้บนท้องถนนก็มแี ต่รถประจําทางทีแ่ น่ นขนัดแท็กซีร่ นุ่ คุณปูแ่ ละสามล้อทีเ่ ก่าจวนจะพังมิ
พังแหล่แต่ในช่วงไม่กป่ี ีสุดท้ายของศตวรรษที2่ 0 ย่างกุง้ ได้พลิกเปลีย่ นโฉมหน้าไปตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิง้
เพื่อสร้างโรงแรมกับอาคารสํานักงานทีส่ งู ระฟ้าขึน้ มาแทนทีแ่ ต่นนั ่ ไม่ได้ทาํ ให้เสน่ หข์ องย่างกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของ
นักท่องเทีย่ วพาหนะทีท่ นั สมัยช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึน้ และแม้ถงึ ว่าจะมีตึกสูงขึน้ แซมอยูก่ บั หมูโ่ บราณสถานแต่
วิถชี วี ติ ของผูค้ นกลับเปลีย่ นแปลงไปน้อยกว่าท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดียช์ เวดากองอันศักดิ ์สิทธิ ์
หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 400ปีชมวัดและโบราณสถานทีส่ าํ คัญในหงสาวดี
อาทินมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยองซึง่ เป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของพม่า, พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดีและมหา
เจดียโ์ บราณสถานทีม่ คี วามงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี
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พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ้กท์ ีโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญหมายถึงหินรูปหัวฤๅษีพระธาตุอนิ ทร์แขวนตัง้ อยูท่ ่ี
เมืองไจ้กโ์ ถ่อําเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าบนยอดเขาPaung Laung เหนือระดับนํ้าทะเล 3,615 ฟุตลักษณะ
เด่นของพระธาตุอนิ ทร์แขวนคือมีลกั ษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตงั ้ อยูบ่ นหน้าผาสูงชันอย่างหมิน่ เหม่เหมือนจะ
หล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อพระธาตุอนิ ทร์แขวนนับเป็ น 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าว
พม่าต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ทีค่ นเกิดปีน้ตี อ้ งไปนมัสการสักครัง้ หนึ่งในชีวติ ชาวพม่าเชื่อว่า
ถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการครบ3ครัง้ แล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ
วันแรก เชียงใหม่ –ย่างกุ้ง
15.00 น.
คณะพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั มิส แทรเวิล จํากัด คอยให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
17.20 น.
บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์บากัน W9 -9608
17.50 น.
ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุง้ (เวลาทีป่ ระเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย30นาที)
ผ่านพิธกี ารทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต์) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงาม
อ่อนช้อยทีภ่ ตั ตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวงซึง่ ภัตตาคารนี้สร้างขึน้ ในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือ
กัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ปา่ ในหิมพานต์ พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดียช์ เวดากองซึง่ มีความ
งดงามน่ าประทับใจอย่างยิง่ จากนัน้ นําคณะเข้าพัก ณ โรงแรมทีพ่ กั
วันที่สอง ย่างกุ้ง - หงสาวดี–พระธาตุมเุ ตา – พระธาตุอินทรแขวน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร
(จัดสัมภาระกระเป๋าเสือ้ ผ้าใบเล็กทีห่ ว้ิ ขนย้ายง่ายใส่เสือ้ ผ้า, ชุดนอนอย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว
สําหรับใช้ 1 วันสําหรับขึน้ พระธาตุอนิ แขวนสําหรับพักทีโ่ รงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผูเ้ ดินทางต้องนํา
กระเป๋าเสือ้ ผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนัง่ เสลีย่ งไปด้วยส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ท่ี โรงแรมทีจ่ ะพักใน
ย่างกุง้ หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็ นใบเล็กๆ อยูแ่ ล้วหิว้ สะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ถา้ ท่าน
ต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขน้ึ ไปต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ100 บาท)
นําชมเจดียก์ าบาเอ(KabaAye)ซึง่ สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นสถานทีช่ าํ ระพระไตรปิฎก ครัง้ ที่ 6 ในระหว่างปี
พ.ศ. 2497– 2499 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุแห่งสหภาพพม่าในสมัยนัน้ นอกจากนัน้ เจดียแ์ ห่งนี้
มีจดุ ประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกเจดียแ์ ห่งนี้มคี วามสูงและเส้นผ่าศู นย์กลาง 34 เมตรและ
เป็นทีป่ ระดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึง่ อยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตรยุคสมัยพม่ารบกับญีป่ ่นุ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
12.30 น.
ถึงเมืองหงสาวดี บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยม เรียกว่า พระมหา
เจดียม์ เุ ตาซึง่ เป็นเจดียใ์ หญ่ค่บู า้ นคู่เมืองทีส่ งู ที่สุดของหงสาวดีและยังเป็ นทีเ่ คารพสักการะของชาวมอญ
และพม่ามาช้านาน แล้วนําคณะเดินทางมุง่ หน้าสู่เมืองไจ๊กท์ โี ย (kyaikhtiyo)
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คํ่า

วันที่สาม
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06.00 น.
07.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊กท์ โี ย) หยุดพักเพื่อเปลีย่ นรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึน้ บนภูเขาไจ้กท์ โี ยใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึง่ จะค่อยๆ
เย็นขึน้ เรือ่ ยๆเดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอนิ ทร์แขวน
พระธาตุอนิ ทร์แขวนเป็นองค์เจดียข์ นาดเล็กตัง้ อยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่สงู 5.5 เมตรปิดทองทัง้ องค์ ซึง่ ตัง้ อยู่
บนหน้าผาอย่างหมิน่ เหม่ดคู ล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็ นทีม่ าและแรงบันดาลใจของกวีซไี รส์ปีพุทธศักราช
2534 มาลาคําจันทร์ทแ่ี ต่งวรรณกรรมเรือ่ ง “เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอนิ ทร์แขวน”
นําคณะเข้าโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารคํ่าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตาม
อัธยาศัยสามารถนังสมาธิ
่
หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียง
ทีย่ น่ ื สู่พระเจดียไ์ จ๊กท์ โี ยควรเตรียมเสือ้ กันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอ เพราะพืน้ ทีน่ งมี
ั ่ ความ
เย็นมากพระเจดียอ์ งค์น้เี ปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กทีเ่ ปิดสําหรับบุรษุ เปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านัน้
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระ
เจดียไ์ จ๊ปนุ่ ย่างกุ้ง
เชิญท่านนมัสการพระธาตุอนิ ทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระ
พุทธมีชุดจําหน่ายบริเวณวัด เมือ่ ถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุนมัสการ
พระธาตุอนิ ทร์แขวนและนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุพสิ จู น์
ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์น้ตี งั ้ อยูไ่ ด้อย่างไรโดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดียไ์ จ๊ก์ทโี ย
ก่อนกลับ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ถึงคินปูนแค้มป์เปลีย่ นเป็ นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
ซึง่ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่
สําคัญในหงสาวดีนําท่านชมพระราชวังบุเรงนองซึง่ เพิง่ เริม่ ขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี 2533 จาก
ซากปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยูท่ าํ ให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหง
สาวดีบุเรงนองปจั จุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์แต่กพ็ อจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวัง
แห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
รับประทานอาหารกลางวันทีเ่ มืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําคณะนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวซึง่ เป็นพระนอนทีง่ ดงาม
ทีส่ ุดของเมืองหงสาวดีอกี ทัง้ ยังสามารถเลือกซือ้ ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปกั พืน้ เมือง ผ้าพืน้ เมือง
เป็นของฝากคนทางบ้าน
นําชมพระเจดียไ์ จ๊ปนุ่ ซึง่ บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3
พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้า
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19.00 น.

วันที่สี่
07.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

มหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสีส่ าวพีน่ ้องทีอ่ ุทศิ ตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทน
ตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรษุ เพศ
นําท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุง้ ชมเจดียเ์ จ๊าทัตจี(Kyauk Htat Gyi) หรือพระนอนตาหวานซึง่ เป็นพระทีม่ ี
ความสวยงามทีส่ ุด มีขนตาทีง่ ดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึง่ แตกต่าง
กับศิลปะของไทยทีป่ ระดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าทีง่ ดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์
70 เมตร
จากนัน้ นําท่านเดินทางไปผ่านชมพระเจดียส์ ุเล ( Sule Pagada ) องค์พระเจดียส์ งู ถึง 157 ฟุตตัง้ อยูใ่ จ
กลางกรุงย่างกุง้ สร้างอุทศิ ให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสีน่ ตั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตํานานของพระมหาเจดียช์ เวดากอง
หลังจากนัน้ ขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ ชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุง้ จากนัน้
ขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ ชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุง้ นําชมพระเจดีย์
โบตะตองซึง่ เป็นเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ ําไปบรรจุในพระเจดียช์ เวดากองเมือ่ พระ
เกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึน้ จากเรือได้นํามาประดิษฐานไว้ทพ่ี ระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ก่อนพระเจดียแ์ ห่งนี้
ได้ถูกทําลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาใหม่โดยมีความแตกต่างกับ
พระเจดียท์ วไปคื
ั ่ อออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญ
พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจนส่วนผนังใต้ฐานเจดียไ์ ด้นํา
ทองคําและของมีค่าต่างๆทีม่ พี ุทธศาสนิกชนชาวพม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดียม์ าจัดแสดงไว้
นําท่าน สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบ ยี) ซึง่ ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอ
พรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิง่ ใดจะสมความปรารถนา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองย่างกุง้ ได้เวลาสมควรนําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
ย่างกุ้ง – ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต – เชียงใหม่
อรุณสวัสดิ ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนัน้ นําคณะไปช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของพม่าความ
หลากหลายของสินค้าของฝากของทีร่ ะลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ
เครือ่ งเงิน เครือ่ งหวาย งานฝีมอื เช่น ผ้าปูโต๊ะทีม่ คี วามสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายทีม่ ี
ลวดลายงามมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางไปสักการะพระหินอ่อน (เจ้าดอจี) ซึง่ เป็นพระพุทธรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนที่
มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในพม่ามีน้ําหนักถึง 60 ตันสูง 37 ฟุตแกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซง่ึ ถือว่าเป็ น
ช่างทีฝ่ ีมอื ดีทส่ี ุดของพม่า
นําชมปางช้างเผือกทีเ่ ป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสขี าวเผือกตลอดทัง้ ตัวจํานวน 3 เชือก ต้องตามคช
ลักษณะของช้างเผือกทุกประการ และแวะนมัสการพระเขีย้ วแก้ว....สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่
สนามบินเมกาลาดอนย่างกุ้ง
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14.50 น.
16.20 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์บากัน W9 9607
ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

 Miss Travel 

อย่าลืมพาสปอร์ตในว ันเดินทาง !!

Think Travel … Think Of Miss Travel
อัตราค่าบริ การ (Winter Schedule ของสายการบิ น)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่านๆ ละ …………….บาท
พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท
อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป– กลับตามรายการและรวมค่าภาษีน้ํามัน
- ค่า VISA เข้าประเทศพม่า 810 baht (ถ้าหากมี)
- ค่าภาษีสนามบินพม่า พม่าท่านละ 15 USD
- ค่ารถนําเทีย่ วและค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารตามรายการเมนูพเิ ศษ สําหรับ 10 ท่านขึน้ ไปเท่านัน้
- ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการทีร่ ะบุ
- ค่าภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี)
- ค่าภาษีน้ํามันถ้ามีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
สิ่ งที่ควรเตรียม
สัมภาระส่วนตัวเช่นเสือ้ แขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจําตัว
**การเตรียมเอกสารการเดิ นทาง หนังสือเดิ นทางควรมีอายุเหลืออย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเดิ นทางและรูปถ่าย 2
นิ้ ว 2 ใบสีพื้นขาวหรือฟ้ าเท่านัน้ (รูปขาวดาหรือรูปโพลาลอยด์ใช้ไม่ได้)การยื่นวีซ่าพม่าต้องใช้เวลาดาเนิ นการ
ประมาณ1 อาทิ ตย์ กรณี ต้องทาวีซ่าแบบเร่งด่วนในเวลาจากัดต้องมีค่าใช้ จ่าย เพิ่ มท่านละ 800 บาท**

