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พระธำตุอินทร์แขวน-เจดีย์ชเวดำกอง
หงสำวดี-สิเรียม
เดินทำง : เสำร์ที่ 8-อังคำรที่ 11 ธันวำคม 2561

สักกำระ

3

มหำบูชำสถำน

พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง พระมหำเจดีย์ทองคำ ที่งดงำมตั้ง เด่นเป็นสง่ำอยู่ใจกลำงเมืองย่ำงกุ้ง ภำยในองค์พระมหำเจดีย์
ได้บรรจุเส้นพระเกศำธำตุของพระพุทธ
พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหำเจดีย์เก่ำแก่ยำวนำนกว่ำ 2,000 ปี ตั้งอยูใ่ จกลำงเมืองหงสำวดี เป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่ำซึ่งมี
ควำมสูงถึง 114 เมตร
พระธำตุอินทร์แขวน เป็นพระธำตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมำ) คนทีเ่ กิดปีนี้ต้องไปนมัสกำรสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

01.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง-สิเรียม

06.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ การบินไทย (Row D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก
07.55 น. เดินทางโดย เที่ยวบินที่ TG 303 (เวลาช้ ากว่าไทย 30 นาที)
08.50 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดอนย่ างกุ้ ง (Yangon) ประเทศพม่า เมื องเจดีย์ทองคาที่ ยังดูไม่แออัด เพราะยัง มี
สวนสาธารณะที่มีเงาไม้ น้อยใหญ่ ตลอดจนทะเลสาบกลางเมือง และตึกแถวสไตล์โคโลเนียลจานวนมาก ซึง่ ได้ รับอิทธิพล
มาจากประเทศอังกฤษ

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร

นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศเดินทางไปสักการะ พระลาภมุนี หรื อ พระพุทธรูปหินอ่ อน ที่แกะสลักจากหินอ่อนทังองค์
้
เป็ นพระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของพม่า สูง 37 ฟุต กว้ าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ และศรี ลงั กา ลักษณะยกพระหัตถ์ หันฝ่ ามือออกจากพระองค์
หมายถึงการไล่ศตั รู และประทานความเจริ ญรุ่งเรื อง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองที่ชาวพม่าเรี ยกว่า ตานยิน (Thanlyin) ตังอยู
้ บ่ นฝั่ งแม่น ้าอิระวดี
นาท่านนัง่ เรื อไปนมัสการ พระเจดีย์กลางนา้ ไจ้ หม่ อน (เยเลพญา) ซึ่งแต่เดิมบริ เวณพื ้นที่รอบๆ พระเจดีย์มีพื ้นที่ราว
7 ตารางวาเท่านัน้ แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองสิเรี ยม ได้ ช่วยกันขนดินมาถมกันจนกลายเป็ นเกาะกว้ างใหญ่
สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่ องจักรพรรดิ ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้ สกั แกะสลักปิ ดทองคาเปลว
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับย่างกุ้ง
ถึงเมืองย่างกุ้ง นาท่านขึ ้นลิฟ ต์ไปสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า พระเจดีย์ที่ได้ รับขนานนามว่าเป็ นเจดีย์ที่สวยที่สดุ ในโลกและเป็ นเจดีย์ค่บู ้ านคู่เมืองพม่า มีอายุกว่า
2,500 ปี องค์เจดีย์ห้ มุ ด้ วยทองคาหนัก 23 ตัน บนยอดประดับด้ วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรัต
ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้ น และอัฏฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้ า
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั MELIA YANGON HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

02.) วันที่สองของกำรเดินทำง

เที่ยวย่ำงกุ้ง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางไปสักการะ พระเจดีย์โบตาตาว (Bototoung Pagoda) ริ มฝั่ งแม่น ้าย่างกุ้ง สร้ างเป็ นอนุสรณ์คราวรับเสด็จเส้ น
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าจากประเทศอินเดีย สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและผู้ที่มาเยือนให้ ความเคารพศรัทธา
มาก เนื่องจากขอพรแล้ วจะได้ ดงั่ ใจที่ปรารถนา เรี ยกว่าทันอกทันใจ สักการะ พระพุทธรูปทองคานันอูพญา พระพุทธรูป
ปางมารวิชยั มีพทุ ธลักษณะงดงาม เคยถูกนาไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์กลั กัตตาประเทศอินเดีย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางไปสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตยี (Kyauk Htat Gyi) คนไทยเรี ยกว่าพระตาหวาน ซึ่งมีความยาวถึง
70 เมตร เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อายุเกือบร้ อยปี มีพระพักตร์ ที่งดงามมาก
นาชม วัดพระเขีย้ วแก้ วจุฬามณี (Swe Taw Myat, Buddha Tooth Relic Pagada) วัดนี ้สร้ างแบบสถาปั ตยกรรม
พุกามโบราณและสิง่ ที่นา่ สนใจในวัดคือ เจดีย์สวยแปลกตากว่าวัดอื่นๆ เป็ นเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยมยอดบนประดับ
ด้ วยทองคาแท้ เหลืองอร่ามตา ภายในตรงกลางมีบษุ บกสีทองสวยงามมาก และภายในบุษบกเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี ้ยว
แก้ ว หรื อ พระทันตธาตุ
เลือกซื ้อสินค้ าสารพันชนิดที่ ตลาดสก็อต (Scott Market) มีตงแต่
ั ้ เครื่ องเทศ พลอย ทับทิม หยก ไม้ แกะสลัก
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั
(กรุ ณาจัดกระเป๋าใบเล็ก สาหรั บขึน้ ไปพักบนพระธาตุอินทร์ แขวน 1 คืน)

03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง

ย่ำงกุ้ง-หงสำวดี-พระธำตุอินทร์แขวน

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (Bago) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร) อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของพม่าอาณาจักรมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ่ อายุกว่า 400ปี สักการะพระพุทธรูปไจ้ ปุ่น หรื อพระพุทธรู ปสี่ทิศ ซึ่งบูรณะเมื่อปี ค.ศ 1476 มีพระพุทธรู ปปาง

ประทับ นัง่ โดยรอบ 4 ทิศ ประกอบด้ วย องค์ สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ)
พระพุทธเจ้ าในอดีตสามพระองค์คือ พระพุทธโกนาคม (ทิศใต้ ) พระพุทธเจ้ ากกุสนั โธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ า
มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้ างโดยสีส่ าวพี่น้องที่อทุ ิศตนให้ กบั พุทธศาสนาโดยสร้ างพระพุทธรูปแทนตนเอง
สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระมหาธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) มหาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของ
พม่า เป็ นพระเจดีย์สมัยเดียวกันกับพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็ นเจดีย์ค่บู ้ านคู่เมืองหงสาวดี และเป็ นสถานที่ประกอบ
พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพากษัตริ ย์ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ย์มอญ หรื อ พม่ารวมถึงพระเจ้ าบุเรงนอง
แม้ กระทัง่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยาทรงประทับที่หงสาวดีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี ้
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อ พระเจดีย์ไจก์ ทิโย (Kyaikhtiyo) มหาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่าใน
ภาษามอญหมายถึง หินรู ปฤาษี ตังอยู
้ ่ที่เมืองไจก์โถ รัฐมอญ เชื่อกันว่าพระอินทร์ เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนาเอา
พระธาตุม าแขวนไว้ ใ ห้ ผ้ ูมี บุญ มากราบไหว้ ใครได้ ม าสัก การะก็ เ ท่ า กับ ได้ ไหว้ พ ระธาตุเ กศแก้ ว จุฬ ามณี บ นสวรรค์
และเป็ นพระเจดีย์เก่าแก่มีอายุกว่า 2,500 ปี มีความมหัศจรรย์ตรงที่สามารถตังอยู
้ ่บนชะง่อนผาในลักษณะหมิ่นแหม่เป็ น
เวลานับพันปี โดยไม่ล้มหรื อหล่นลงมา
ถึง คินปุนแค้ มป์ (บริ เวณเชิงเขา) เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถท้ องถิ่น เดินทางสู่พระธาตุอินทร์ แขวน
ที่พกั

KYAIKHTO HOTEL / หรื อเทียบเท่า

ที่พกั อยูใ่ กล้ พระธาตุอินทร์ แขวน และมีทศั นียภาพงดงาม โดยมีทิวเขาแนวยาวเป็ นฉากอยูร่ ายรอบ
พักผ่อนพอสมควรแล้ วนาท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุอินทร์ แขวน (จากที่พกั เดินไปพระธาตุอินทร์ แขวนใช้ เวลา
ประมาณ 15 นาที)
อาหารคา่ ที่โรงแรม
หลังอาหาร ...นาท่านไป สักการะพระธาตุอินทร์ แขวน

04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง

พระธำตุอินทร์แขวน-ย่ำงกุ้ง-กรุงเทพฯ

ตื่นเช้ าตรู่ นาท่านไปสักการะพระธาตุอินทร์ แขวน
เดินทางโดยรถท้ องถิ่น ลงจากพระธาตุอินทร์ แขวน เปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศคันเดิม สูเ่ มืองหงสาวดี

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม พระราชวังเก่ าของพระเจ้ าบุเรงนอง และพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุโบราณ และตาหนักที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระพี่นางสุพรรณกัลยา
สักการะ พระนอนชเวตาเลียว (Shwethalyaung) พระนอนองค์ใหญ่ที่สวยงามมีพทุ ธลักษณะแบบศิลปะมอญ สร้ าง
ในปี พ.ศ.1537 เดิมอยูก่ ลางแจ้ งและถูกค้ นพบโดยบังเอิญในขณะที่สร้ างทางรถไฟ ในปี พ.ศ.2524 อิสระ ช้ อปปิ ง้ สินค้ า
พื ้นเมือง เป็ นของฝากจาพวกไม้ หอม และไม้ สกั แกะสลักสวยงาม
เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
19.45 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 306
21.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้ านด้ วยความสนุกสนาน และประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ

กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตรำค่ำบริกำร
@ ท่านละ

33,500.- บาท

@ พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800.- บาท
อัตรำนีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบิน ชันทั
้ ศนาจร โดย สายการบินไทย
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3. บริ การจัดเลี ้ยงอาหารทุกมื ้อ ตามรายการ
4. ของว่าง และน ้าดืม่ ระหว่างเดินทาง
5. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
6. ค่าภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น
(น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ ้นเครื่ องได้ ทา่ นละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
7. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครอง 50 %
8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และมัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และมินิบาร์
ระเบียบกำรสำรองกำรเดินทำง
ทางชัยทัวร์ ขออนุ ญาตเรียนแจ้ งสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบการสารองการเดินทาง ดังต่ อไปนี ้
1. สารองที่นงั่ ล่วงหน้ า พร้ อมยืน่ หลักฐานการเดินทาง และเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
เอกสำรกำรเดินทำง
หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

ติดต่อ

:

เหมียว / ไปร์ท

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

