
              

วนัแรกของการเดนิทาง   :  กรุงเทพ ฯ – สนามบินเมืองมณัฑะเลย์  อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-

ทะเลสาบคองตามัน-วดักสิุนารา-เขามัณฑะเลย์  

09.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย

แอร์เอเชีย Thai Air Asia  โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

11.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบิน AK244   

12.15 น.      เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่าง

ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์ ซ่ึงเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่า ก่อนท่ีจะยา้ยมายอยูท่ี่

เมืองมณัฑะเลย ์   ใน ปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผา่นชม

ภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่ง      พระพุทธศาสนาท่ีส าคญั    

ท่าน จะไดท้ศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดีย์

จ  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ าชม สะพานไมอู้เบง็ (U-Ben) สะพานไมท่ี้



ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพาน   ใชไ้มส้กัถึง1,208 ตน้ซ่ึงมี

อายกุวา่200 ปี ทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon) ไปสู่ วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้าง

ตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

16.00 น.               น าท่านแวะวดักสิุนารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์น า

ท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 

เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขาสามารถ

มองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชม

พระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

19.00 น.             บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พกัท่ี 

Palace View Hotel (หรือเทียบเท่าระดบั  )  

วนัที่สอง มัณฑะเลย์ –ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีหมู่บ้านมิงกนุ-มหาเจดย์ี

ยกัษ์มิงกนุ-ระฆงัยกัษ์มิงกนุ 

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 

แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์

ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรง

หล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 

2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้าง



วดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี 

พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้

ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเกบ็เน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้

เร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบั

ไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 

ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุก

ท่านร่วมท าบุญบูรณวดักสิุนารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก

จากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

08.35 น.    เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์น าท่านเดินทาง สู่

ท่าเรือริมน ้าอิระวดี ขา้มฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดุง 

จะเป็นเสน้ทางสู่มหาเจดียย์กัษ ์“มิงกงุ”  ชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานข

องพระเจา้ปดุง ท่ีใชแ้รงงานทาส และนกัโทษจ านวนนบัพนัคนในการสร้าง โดยตั้งพระทยัวา่จะ

สร้างใหสู้งใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมือง

องัวะท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มแม่น ้ าอิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลน

แรงงาน จึงท าใหก้ารก่อสร้างล่าชา้ ในท่ีสุดพระองคก์เ็สดจ็สวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลงั

พ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน้ี์ จึงสร้างไดแ้ค่ฐาน หลงัจากนั้นองคเ์จดียจึ์งถูกท้ิงร้าง

เร่ือยมา แต่เพียงฐานกน็บัวา่ใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก และยงั



มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีใหญ่ระดบัโลกของ     มิงกนุ คือ ระฆงัยกัษมิ์งกงุ น้ี สร้างเม่ือปี พ.ศ.2351 โดยพระ

เจา้ปดุง สร้างถวายแด่เจดียมิ์งกนุ มีน ้ าหนกั 90 ตนั สูง 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร เป็นระฆงัท่ี

ตีดงั เดิมทีถูกแขวนไวท่ี้องคเ์จดียป์อนดอว ์ 

ใกล้ๆ  กบัเจดียมิ์งกนุ แต่หลงัจากแผน่ดินไหว ท าใหฐ้านพระเจดียพ์งัลงมา ระฆงัยกัษมิ์งกนุ

จึงถูกยา้ยมาแขวนยงัจุดท่ีตั้ง ณ ปัจจุบนัครับ ในอดีตระฆงัองคน้ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงั

แห่งพระราชวงัเครมลิน ในกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนั

ระฆงัยกัษมิ์งกนุ จึงเป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หลงัจากนั้นน าท่านชมเจดียสี์

ขาวบริสุทธ์ิ ท่ีสร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคล่ืนงดงาม "เจดียพ์ญาเธียรดาน" เจดียท่ี์งดงามน้ี สร้าง

ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมือนเจดียจุ์ฬามณี ท่ีตั้งอยูเ่หนือเขา         พระสุเมรุ ตามความ

เช่ือในไตรภูมิพุทธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ์ และมหา

นทีสีทนัดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียอ์งคน้ี์ยงัถูกสร้างใหเ้ป็นสกัขีพยานรักของราชนิกลุองัวะ โดยพระ

เจา้บากะยดีอว ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม ท่ีส้ินพระชนมไ์ป

ก่อนท่ีพระเจา้บากะยดีอวจ์ะข้ึนครองราชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทชัมาฮาล แต่กไ็ดรั้บสมญา

นามวา่ “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” 

12.00 น.   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

13.00 น.  น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์

(Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย 

ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย



สมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า

ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น

พระราชวงัไมส้กักถู็กไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือกแ็ต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบ

พระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าได้

จ  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนาน

จอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้กั

ทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการ

ดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียด

เก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปี

ท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน 

แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์น 

พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ี

ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึง

คร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎก

ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก”หลงัจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่พุกาม โดยรถ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 



ค ่า      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พกัท่ี BAGAN THANDE HOTEL (หรือเทียบเท่า

ระดบั  )  

 

วนัที่ สาม พุกาม : เจดย์ีชเวสิกอง – วดัอนันดา -วดัมนุหา -หมู่บ้านเคร่ืองเขนิ –วดักบุยางก-ี เจดย์ี

สัพพญัญู –วหิารธรรมยนัจ-ี เจดย์ีชเวซานดอว์      

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่าน

น าท่านชม พระเจดย์ีชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มี

ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงั 

พระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี

ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น ทั้งท่ีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทในพุกาม ชมวดัอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง 

เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเดจ็ยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดีย ์แห่งน้ี

เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีกคื็อท่ีช่อง

หลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์

จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้น มยนิกะบา สร้างเม่ือ



ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพ่ือสัง่สมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณี

บางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูป

อีกสามองคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์

เป็นอยา่งดี 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00น. น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามกคื็อ 

เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของ

ตั้งแต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกคื็อ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สาน

กบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั้นพาท่านเท่ียว วดั

กบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิต

กรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากนั้นเขา้ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo 

Temple) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นร

ปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 

43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึง

ไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดย์ีสัพพญัญู ซ่ึงเป็น

เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองคก์เ็ช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผล



กรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปใน

ชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ี

โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา น าท่าน นัง่รถมา้ ชมเมืองทะเล

เจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวิถี

ท่ีวิตท่ีเรียบง่าย จากนั้นน าท่านเดินทางชมและเกบ็ภาพ พระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า ณ เจดย์ีชเว

ซานดอว์  (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดีย์

แห่งน้ี  

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พกัท่ี BAGAN THANDE HOTEL (หรือเทียบเท่า

ระดบั  ) 

วนัที่ ส่ี  พุกาม – ย่างกุ้ง – หงสาวด ี-พระธาตุอนิทร์แขวน

  

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองยา่งกุง้  

โดยสายการบิน Air KBZ  

10.05 น. ออกเดินทางจากพุกาม  

11.25 น. ถึงสนามบิน มิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้     



เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านเจา้สวั  ( มีบริการดว้ยน ้ าพริกปาราซอง –แนะน าควรเพ่ิม

มะนาวเลก็นอ้ย  จดัเป็นอาหารท่ีข้ึนช่ือของเมืองหงสาวดี อีกทั้งเมนูอ่ืน คือ กุง้แม่น ้าเผากบัน ้าจ้ิม

ซีฟู้ดสูดเฉพาะของทางร้าน **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั** 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ท่ี

ขา้มผา่นชมแม่น ้ าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเดจ็พระนเรศวร

ก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้

พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ัง

แม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้ม

ตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุด

ยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึง

ถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ 

“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่

จนถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30  ชม. ก็

จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ 

(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางสกั

พกัเพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา เขา้สู่พกัท่ี Kyaik Hto Hotel  หลงัจากนั้นชม เจดียไ์จที้โย หรือพระธาตุ

อินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 

1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอด



เขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่

ภายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุ

แกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผู ้

นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถ

เตรียมแผน่ทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ 

ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่          บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Kyaik Hto Hotel   

จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตูเหลก็ท่ีเปิด

ส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม 

ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

วนัที่ ห้า : พระธาตุอนิทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลยีว -พระธาตุมุเตา –พระพุทธ

ไสยาสน์เจาทัตย ี–พระมหาเจดย์ีชเวดากอง    

04.00   น. (ปลุกท่านต่ืนนอนแต่เชา้ตรู่ )  ท าการนดัหมายส าหรับผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะ

ท าบุญใส่บาตรพระสงฆ ์ณ บริเวณหนา้โรงแรมท่ีพกั ส าหรับเร่ืองอาหารท่ีจะใส่บาตรพระ ท่าน

สามารถเลือกซ้ือหาไดต้ามอธัยาศยัท่ีร้านคา้จ าหน่าย  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 



07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

ทางโรงแรม   หลงัจากนั้น  น าท่านเช็คเอา้ทพ์ร้อมสมัภาระ

เพ่ือออกเดินทางต่อ 

08.00 น. ออกเดินทางเพื่อไปยงัเมืองหงสาวดี ( 

BAGO ) ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.  เมืองหงสาวดีเดิมเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่า ตั้งอยู่

ใกลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพม่า   

10.30 น. น าท่านเดินทางไปยงับริเวณ กราบนมสัการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลยีว (SHEW 

THALYANG  BUDDHA )  หรือ พระนอน  ถือเป็นพระนอนท่ีงามท่ีสุด ขนาดขององคพ์ระนอน

ยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร  ถดัมา น าท่านชม 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดของพม่า นัน่คือ พระเจดีย์

ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือท่ีเรียกกนัวา่  พระธาตุมุเตา  ( SHWE MORDOW )  เป็นมหาเจดีย์

ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เสน้ ซ่ึงมีอายเุก่าแก่กวา่ประมาณ 2,000 ปี เป็นท่ีเคารพสกัการะของทั้ง

กษตัริย ์มอญ พม่า และไทย ( สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ) องคพ์ระเจดียมี์ความสูงประมาณ  377 

ฟุต  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ท่ี หอ้งอาหารเจา้สวั   

13.00 น.น าท่านเดินทางต่อยงัเมืองยา่งกุง้(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) เม่ือเดินทางมาถึง น าท่าน

เขา้เยีย่มชม น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน

ตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี



ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึง 

แตกต่างกบัศิลปะของไทยต่อจากนั้น เขา้เยีย่มชม 

น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง  

(Shwedagon Pagod) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดีย์

ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่ง

น้ีมี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้

เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลนอกจากน้ี

รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนกใ็ห้

ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติม

โดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยีสิ่บสามตนัภายใน

ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฏัฐะบริขารของ

พระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวน

มาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณ 

เจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน

และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ า

ยา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือ



เป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้

อธิษฐานขออะไรกจ็ะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดย

จุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยกัษท่ี์เช่ือกนัวา่การบูชา

ท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และ

พระสุริยนัจนัทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม /พกัผอ่นตามอธัยาศยัภายใน

โรงแรม ... Millennium Hotel (โรงแรมน้ี อยูติ่ดวดัเทพทนัใจ เราสามารถเดินไปสกัการะได)้ 

วนัที่หก :  เจดย์ีโบตาทาวน์3 – เทพทันใจ –เมืองสิเรียม –เจดย์ีเยเลพญา – ตลาดสก๊อต – สุวรรณ

ภูมิ 

07.00 น. รับประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม    

08.00 น.  เจดียโ์บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรม

ธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 

เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี 

และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนั

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากนั้นน าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรือ 

พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย  



วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ให้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบ

มาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะ

เราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามา

เกบ็รักษาไว ้จากนั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความ

ปรารถนาท่ีขอไว ้จากนั้น น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมี

นามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้นิ 

ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้

09.00 น.  น าท่านสู่เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร  ชมความสวยงาม

และแปลกตาของเมืองสิเรียม ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองข้ึนของโปรตุเกสในสมยัก่อน จนมาส้ินสุด

การปกครองของโปรตุเกส เม่ือปี พศ. 2156 ซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้ทรงธรรม กษตัริยใ์นสมยักรุง

ศรีอยธุยา ท่านจะไดเ้ห็นเศษซากก าแพงเมืองสไตล ์ลูซิตาเนียน บาโรก  Lusitanian Baroque ซ่ึง

ตั้งอยูริ่มฝ่ังเมืองยา่งกุง้เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิรวะดี หลงัจากนั้น น าท่านนัง่เรือ ชมเจดีย ์“เยเลพญา” 

Kyaik Hwaw Wun Pagoda  มีพระพุทธรูปปางปารวิชยั  อนังดงามบนเกาะอายนุบัพนัปี เป็นท่ี

เคารพสกัการะ ของชาวเมืองสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนมากสกัเท่าไรกไ็ม่มีวนัท่วมตวัวดัได ้



12.00 น. รับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร 

13.00 น.น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของ

องักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้

ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)   

16.00 น. เดินทางสู่สนามบิน 

19.45 น. เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL – 207 โดยสวสัดิ

ภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 


