
                 

  ย่างกุ้ง – หงสาวดี 
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

 กำหนดการเดินทาง 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวด ี– ไจ้เที่ยว                              (-,L,D) 
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมือง เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย 
07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD251 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาท)ี 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่าน    

เดินทางโดยรถโค้ชสู่   เมืองหงสาดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร 
บ่าย  เที่ยวเมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า400 ปี  

ชมเจดีย์ชเวมอดอ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของ   กรุงหงสาวดี 
ภายในบรรจุพระเกศาพระธาตุของพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวเลยองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า จากนั้น     ชมพระมหาเซดี (พระมหา-เจดีย์) 
ซึ่งได้บูรณะขึ้นในปี พ.ศ.2103 โดยพระเจ้าบุเรงนอง(พระเจ้าบะยิ่นเนาน์ ตามภาษาพม่า) เพ่ือบรรจุพระทันต
ธาตุของพระพุทธเจ้าเพ่ือเสริมพระบารมีน่าเสียดายที่ปัจจุบันพระทันตธาตุได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่เมืองอังวะ
เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวง นำชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 
ทิศ ประกอบ ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักต์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า
ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ (ทิศใต้) พระ-พุทธเจ้ากกุสันธ (ทิศตะวันออก ) และ
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพ่ีน้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูป
แทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสู่ ดินปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงคิมปุนแค้มป์ หยุดพัก
เพ่ือเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพ่ือขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว  ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง 
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนถึงที่พัก 
โรงแรมไจ้ไทเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุดซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงาม
มากท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบ ๆ  และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้
เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  
เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุอินแขวนตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการ
กลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์      ไจ้เที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม  หรือ
ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพ้ืนที่นั่งมี  ความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิด
สำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น.  เท่านั้น 

 

 
 

 



วันที่สอง      ไจเ้ที่ยว – ย่างกุง้ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                                 (B,L,D) 
05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ( ไม่ใช่กิจกรรมบังคับ ) 
  ใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด ดอกไม้กำละ 3000 จ๊าตข้าว  ถวายพระพุทธ

ชุดละ 500 จ๊าต เมื่อถวายข้าพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมและนมัสการ        พระ
ธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการ พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ก่อนกลับเมือง
ย่างกุ้ง 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลับ สู่กรุงย่างกุ้ง 
12.00 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี 

นำท่าน สู่พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมืองหงสาวดีให้เจริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ได้
สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ  
พระราชวังที่เคยสวยงามกับถูกทิ้งร้าง เพราะเมื่อมาถึงยุคสมัยพระเจ้านันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองก็ถูก
ทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 
ศตวรรษเลยทีเดียวถึงกรุงย่างกุ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชร
พลอยและอัญมณีต่าง ๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิฐาน ณ จุดอธิษฐาน
ศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระประจำวัน นมัสการพร้อมใบไม้ที่มีความหายว่าชัยชนะและความสำเร็จ 

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ   

วันที่สาม      ย่างกุ้ง –  กรุงเทพฯ                                                                (B,L) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นมัสการ พระเจดีย์โบตาทอง สร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากอินเดีย 

สักการะ เทพทันใจ เครื่องสักการะมีขายที่หน้าวัดนำชมและ แวะนมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัดยี KYAUK 
HTAT GYI เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดในเมียนม่าร์มีขนตาที่งดงาม พระบาท มีภาพมงคล 108   นำท่านช้
อปปิ้ง ที่ ตลาดโบโจ๊ก ตลาดใหม่ที่สุดของพม่าซึ่งรวมความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย
อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะทุกขนาดที่มีความ
สวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายสวยงามมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านชมเจดีย์กาบาเอ (KABA AYE PAGODA) เจดีย์ทรงกลมมี
ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากันคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพ่ือใช้
เป็นสถานที่เคารพพระไตรปิฎก   ครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 - 2499 และเพ่ือให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก 
จากนั้นนำชมตลาดพลอยที่มีชื่อเสียงของพม่า  นำท่านชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐาน
พระเขี้ยวแก้วจำลองจากเมืองจีนที่เคยนำมาประดิษฐานที่พุทธมณฑล จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน ออก
เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

17.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินพม่า เที่ยวบินที่ FD254  สู่กรุงเทพฯ  
19.30 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…….. 
 



ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
Hotel 2 pax 3-5 pax 6-9 pax 10-14 pax 15-19+1 pax 20-29+1pax 30+2 พักเดี่ยว 
3 star 12000 10500 8900 8200 7600 7300 6900 2100 
4 star 12400 10900 9200 8500 8000 7600 7300 2500 
5 star 12900 11500 9700 9000 8500 8200 7800 3000 

-ค่าประกันโควิทซ้ือผ่าน Agency Myanmar     
อายุ 1 - 60 ปี = 2000 บาท / ท่าน 
อายุ 61- 75 ปี = 2800 บาท / ท่าน 
อายุ 75 & up = 3800 บาท / ท่าน 
3 Star Hotel   :  RENO HOTEL   or GRAND UNITED  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
4 Star Hotel   :  JASMINE HOTEL   or GREEN HILL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
5 Star Hotel   :  LOTTE HOTEL   or NOVOTEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 
อัตรานี้รวม  
-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน 
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ   -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ 
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ   
 
อัตรานี้ไม่รวม  
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม  -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า พนักงานบริการทุกที่ 
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ  -ค่าวีซ่า   
-ค่าประกันโควิทซ้ือผ่าน Agency Myanmar    -ค่าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์  และมินิบาร์   
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมในการบริการนำเที่ยว   (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มีVAT) 
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้นานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง  
- รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป 
- รายละเอียดอาชีพและที่อยู่ของผู้เดินทาง 
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 
 
 


