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ဗုဒ္ဓဂါယာ ၀၈ ရက် / ၀၇ ည ခရီးစဉ်
2020
ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ - ဝဝသာလီ - ရာဇဂဂိုလ်
ဂါယာဂမို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ်၏ ဒုတိယဝပမာက် အကကီးဆုံးဂမို့ ပြစ်ဂြီး ဂါယာခရိုင်၏ ဂမို့ဝတာ် ပြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဂျိမ်းဘာသာ ကိုးကွယ်သူ တို့အတွက် အထွတ်အပမတ် ဌာနတစ်ခု ပြစ်သည်။ ဂါယာဂမို့တွင်
သဘာဝ အတိုင်းရှိဝသာ ဝနရာများ၊ ဝရှးဝဟာင်း အဝဆာက်အအုံများနှင့် လမ်းကျဉ်းကဝလးများ ဝရာဝထွးဝနသည်။

ITINERARY AT A GLANCE
E
DAY

DATE

DEPARTURE

DAY 01

2020

ရန်ကုန်

DAY 02

2020

DAY 03

TRANSFER

VISIT / FLIGHT

ARRIVE

ဗုဒ္ဓဂါယာ

ဗုဒ္ဓဂါယာ

ဗုဒ္ဓဂါယာ

ဗာရာဏသီ

ဗာရာဏသီ

2020

ဗာရာဏသီ

သာဝတ္ထိ

သာဝတ္ထိ

DAY 04

2020

သာဝတ္ထိ

လုမ္ဗိနီ

လုမ္ဗိနီ

DAY 05

2020

လုမ္ဗိနီ

ကုသိနာရုံ

ကုသိနာရုံ

DAY 06

2020

ကုသိနာရုံ

ဝဝသာလီ

ရာဇဂဂိုလ်

DAY 07

2020

ရာဇဂဂိုလ်

ဗုဒ္ဓဂါယာ

ဗုဒ္ဓဂါယာ

DAY 08

2020

ဗုဒ္ဓဂါယာ

/

ရန်ကုန်

ဓါတ်ပုံပါ အ ကကာင်းအရာ : အ တာင်ရှစ်ဆယ်ဂျပန်ဘုရား
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ဗုဒ္ဓဂါယာ ၀၈ ရက် / ၀၇ ည ခရီးစဉ်
2020
ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ - ဝဝသာလီ - ရာဇဂဂိုလ်
DAY 01 - ရန်ကုန် -

- ဗုဒ္ဓဂါယာ
ရန်ကုန်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝလဆိြ်မှ

ဝလဆိြ်သိဝ
ု့ ရာက်ရှိြါမည်။

စတင်ထွက်ခွာမည်ပြစ်ဂြီး

ဝလဆိြ်သိဝ
ု့ ရာက်ရှိသည်နှင့်

ဂါယာ

ဝဒသခံဧည့်လမ်း

ညွှန်မှ ဝနွးဝထွးြျူငှာစွာ လာဝရာက်ကကိုဆို ြါမည်။
ဝန့လည်စာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံြါ မည်။
ဝန့လည်စာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တင
ွ ် ဝခတ္တအနားယူကာ အ တာင်ရှစ်ဆယ်
ဂျပန်ဘုရား ၊ သီရီဓမ္မာဝသာကမင်းကကီး စတင် တည်ထားခဲ့ဝသာ မဟာ ဗာဓ
ိ စတီ၊ မဟာ ဗာဓိပင်နှင့် ပမတ်ဘုရားရှင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဝတာ် ကိုရရှိဂြီး
မာရ်နတ်သား အြါအဝင် မာရ်ငါးြါးကိုဝအာင်ပမင်ဝတာ် မူခ့ရ
ဲ ာ အပရာဇိတ
ပလ္လင် သို့သွားဝရာက် ြူးဝမျှော် ဂြီးဝနာက် ဘူမိဖသရုပ်ပွား တာ် မမတ်ကကီးအား ရွှေသကကန်း ကြ်လှုဂြီးဝနာက် သတ္တဋ္ဌာန
ခုနစ
ှ ်ဋ္ဌာန ကိုလှည့်လည်ြူဝဇာ် မည်ပြစ်ြါသည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။

DAY 02 - ဗုဒ္ဓဂါယာ -

- ဗာရာဏသီ
ဟိုတယ် တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တွင် ဂါယာ မှ (၁၅၇) မိုင်ဝဝးဝသာ ဗာရာဏသီ
မမို့ သိစ
ု့ တင် ထွက်ခွာြါမည်။
ဝန့လည်စာကို ဗာရာဏသီရှိ ဟိတ
ု ယ်တင
ွ ် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ဝန့လည်စာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တင
ွ ် မိဂဒါဝုန် တာ သိဆ
ု့ က်လက် ထွက်ခွာ
မည်ပြစ်ဂြီး

ပမတ်စွာဘုရားအား

တည်ထားဝသာ

ြဥ္စဝဂ္ဂီငါးြါးမှခရီးဦးကကိုသည့်

ချာက်ခန္ဓီ စတီ တာ်၊

ပဥ္စဝဂ္ဂီငါးပါးအား

ဝနရာ၌

ြထမဦးဆုံး

ဓမ္မစကကြာ တရားဝတာ်ဝဟာကကားရာ ဝနရာ၌ တည်ထားခဲ့ဝသာ ဓမ္မရာဇိက
စတီ တာ်၊ အာ သာက ကျာက်စာ တိုင်၊ ပမတ်စွာ ဘုရားသီတင်းသုံးဝတာ်မူခ့သ
ဲ ည့် မူလဂန္ဓကုဋ္ဌိ ကျာင်း တာ်တိုက်၊
နန္ဒိယ ကျာင်း တာ်၊ ပဥ္စဝဂ္ဂီငါးပါးအား အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဝဟာကကားသည့် ဓ မ္မခ စတီ နှင့် ဓါတ် တာ် အစစ်ရှိသည့်
ဓါတ် တာ်တိုက် တိက
ု့ ို သွားဝရာက်ဝလ့လာြူးဝမျှော်ြါမည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။
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ဗုဒ္ဓဂါယာ ၀၈ ရက် / ၀၇ ည ခရီးစဉ်
2020
ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ - ဝဝသာလီ - ရာဇဂဂိုလ်
DAY 03 - ဗာရာဏသီ -

- သာဝတ္ထိ
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဗာရာဏသီမမို့ မှ (၁၉၈) မိုင် အကွာတွင်
တည်ရှိဝသာ သာဝတ္တိမမို့ သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်ပြစ်သည်။
သာဝတ္တိမမို့ သို့ သွားရာလမ်းတွင်ဝန့လည်စာကို သုံးဝဆာင်မည် ပြစ်ြါသည်။
သာဝတ္တိမမို့ သို့ဝရာက်လျှေင် ပမတ်စွာဘုရား ဝါဝတာ်ခုနစ
ှ ်ဝါဝပမာက် တာဝတိံ
သာ နတ်ပြည်သို့ မကကမီ တိတ္တိများကိုနိမ
ှ ်နှင်းရင်း ဝရအစုံမီးအစုံ တန်ခုးိ ပြခဲ့
ဝသာ ကဏ္ဍမသရက်မဖူကုန်း၊ အဂုလိမာလ စတီ တာ်တို့အား သွားဝရာက်
ြူးဝမျှော် ြါမည်။ ထို့ဝနာက သာဝတ္ထိဂမို့ဝဟာင်းရှိ ပမတ်စွာဘုရား (၂၅)ဝါအထိ

သီတင်းသုံးခဲဝ
့ သာ ဇတဝန် ကျာင်းဝင်း သို့သွားဝရာက်ဂြီး ဝကျာင်းဝန်းအတွင်း၌ ပမတ်စွာဘုရား ဝနထိုင် သည့ဂ
် န္ဓကုဋိ
ဝကျာင်းဆွမ်းခံကကဂြီး ဝပခဝဆးကာ ဒုလဘ
္လ က်တရား(၅)ပါး
အာနန္ဒာ

ဟာကကားသည့် ရတွင်း ၊ တရား ဟာ သည့်ပုလ္လင် ၊

ဗာဓိပင် ၊ စကကြန်ဝလျှောက် သည့်ဝနရာ ၊ ရှင်သီဝလီ ကျာင်း တာ် နှင့် အပခား

ရဟန္တာများ ဝနထိုင် သည့်

ဝကျာင်းများ ကိုဝလ့လာ ြူးဝမျှော်ြါ မည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။

DAY 04- သာဝတ္ထိ -

- လုမ္ဗိနီ
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဘုရားဝလာင်းဝမွးြွားရာ နီဝြါနိုင်ငံ လုမ္ဗိနီ
ဥယျာဉ်မမို့ သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာ မည်ပြစ်သည်။
ဝန့လည်စာကို ဟိတ
ု ယ်တင
ွ ် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံြါ မည်။
ဝန့လည်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တင
ွ ်

ဘုရား လာင်း

မွးဖွားရာ

လုမ္ဗိနီ

ဥယျာဉ် ၊ မယ် တာ်မာယာ ရကန် တို့ကို သွားဝရာက်ဝလ့လာ ြူးဝမျှော်ြါ
မည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာသုံးဝဆာင် ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက်အနားယူမည် ပြစ်ြါ သည်။
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ဗုဒ္ဓဂါယာ ၀၈ ရက် / ၀၇ ည ခရီးစဉ်
2020
ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ - ဝဝသာလီ - ရာဇဂဂိုလ်
DAY 05 - လုမ္ဗိနီ -

- ကုသိနာရုံ
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တွင် မိုင်ဝြါင်း (၈၇) မိုင် ကွာဝဝးဝသာ ကုသိနာရုံ
သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်ပြစ် ြါသည်။
ဝန့လည်စာကို ဟိတ
ု ယ်တင
ွ ် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံြါ မည်။
ဝန့လည်စာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တင
ွ ် ပမတ်စွာဘုရား ြရိနိဗ္ဗာန်စံရာ ဝနရာ၌
တည်ထား ဝသာ မဟာပရိနိဗ္ဗာန စတီ တာ်၌ လူကကီးမင်းတို့၏ ြါဝင် လှုဒါန်းမှု
ပြင့် ဝယ်ယူလာ ဝသာဝရွှေကကာသကြန်းကို ကြ်လှူြူဝဇာ်ဂြီး ပမတ်စွာဘုရား
ဝနာက်ဆုံး ဝရကကည်ဝတာ် ဝသာက်သုံးဝတာ်မူရာ မာထကူဝ ၊ ပမတ်ဗုဒဝ
္ဓ တဝဇာ

ဓာတ်ဝလာင်ကျွမ်းရာ အဂကါရ စတီ အစရှိသည်တို့ကို ဝလ့လာြူးဝမျှော်ြါ မည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။

DAY 06- ကုသိနာရုံ -

- ဝသာလီ -

- ရာဇမဂိုလ်

ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်တွင်
ဝဝးဝသာ

ကုသိနာရုံမှ

မိုင်ဝြါင်း

(၂၀၀)

ဝကျာ်

ဝသာလီမမို့ သို့ဆက်လက် ထွက်ခွာမည်ြါ မည်။

ဝသာလီမမို့ သိသ
ု့ ွားရာ လမ်းတွင် ဝန့လည်စာကို တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ဝန့လည်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်

ဝဝသာလီရှိ

ဒုတိယသံဂါရတနာတင်ရာ

ကျာင်း တာ်ရာ၊ လိစ္ဆဝီမင်းတို့၏ဓါတ် တာ်တိုက် ၊ မဂကလာ ရကန် အစရှိသည်
တို့ကို ဝလ့လာြူးဝမျှော်ဂြီး ရာဇမဂိုလ် သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာြါမည်။ လမ်းတွင်
နာလန္ဒာတက္ကသိုလ် ဟာင်းကို ဝင်ဝရာက် ဝလ့လာမည်ပြစ်ြါသည်။ ရာဇမဂိုလ် သို့ဝရာက်ရှိလျှေင် ပမတ်စွာဘုရားမှ
ြါတိဝမာက်ဩဝါဒ ကိုဝဟာကကားဝတာ်မူခ့ရ
ဲ ာ

ဝဌုဝန် ကျာင်း တာ်ရာသို့ သွားဝရာက် ြူးဝမျှော်ြါ မည်။ ထို့ဝနာက်

ဇာတ်နိမ့်ဇာတ်ပမင့်တို့ ရချိုးရာ ရပူစမ်း၊ ပထမသံဃာရတနာတင်ရာပိပ္ပလိဂူ အစရှိ သည်တို့ကို သွားဝရာက် လည်ြတ်
ြါ မည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။
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ဗုဒ္ဓဂါယာ ၀၈ ရက် / ၀၇ ည ခရီးစဉ်
2020
ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ - ဝဝသာလီ - ရာဇဂဂိုလ်
DAY 07 - ရာဇမဂိုလ် -

- ဗုဒ္ဓဂါယာ
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာသုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဗိမ္မိသာရမင်းကကီး၏ ဘဏ္ဍာတိုက် ၊ ဗိမ္မိသာရ
မင်းကကီး

အကျဉ်းချ

ခံထားရသည့်

အကျဉ်း ထာင်

၊

ဆးဆရာဇီဝက

စိုကပ
် ျိုးခဲ့သည့် သရက် တာဥယျာဉ် ၊ ဂိဇ္စျကုဋ် တာင် ပါ်ရှိ မငိမ်းချမ်း ရး
စတီ ၊ အဇာတသတ်မင်း၏ ဓာတ် တာ်တိုက် အစရှိသည် တို့ကို သွား ဝရာက်
ြူးဝမျှော် ကကြါမည်။
ဝန့လည်စာကို ဟိတ
ု ယ်တင
ွ ် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံြါ မည်။
ထို့ဝနာက် ဂါယာမမို့ ကိဆ
ု က်လက်ထွက်ခွာဂြီး လမ်းတွင် ဘုရား လာင်း
မခာက်နှစ် တိုင်တိုင်ဒုက္ခရစရိယာ ကျင့် တာ်မူခ့သ
ဲ ည့်ဂူ ကို ဝင်ဝရာက်ြူးဝမျှော်ြါ မည်။
ညဝနစာကို Hotel တွင် တည်ခင်းဧည့ခ
် ံ ြါ မည်။
ညဝနစာ သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက် ဝအးချမ်းစွာ အိြ်စက် အနားယူမည် ပြစ်ြါသည်။

DAY 08 - ဗုဒ္ဓဂါယာ -

/

- ရန်ကုန်
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဝဆာင်ြါမည်။
နံနက်စာ

သုံးဝဆာင်ဂြီးဝနာက်

ဘုရားဝလာင်းအား

သုဇာတာသူဝဋ္ဌးသမီးမှ

ဃနာနို့ ဆွမ်း ဆက်ကပ်ရာ သုဇာတာအိမ်ရာ ၊ ဘုရားဝလာင်းမှအဓိဋ္ဌာန်ပြင့်
ရွှေခက
ွ ် မျာရာ

နရဥ္စရာမမစ်

၊

သာတ္တိယမမက်ထမ်းသမားမှ

ဘုရား

လာင်းအား မမက်ရှစ်ဆုတ် လှုဒါန်းရာ နရာကို သွားဝရာက်လည်ြတ်ြါမည် ။
ထို့ဝနာက် ကိုယ်ြုင
ိ ်အချိန်ပြင့် မဟာ ဝဗာဓိဝစတီဝတာ်ကို ထြ်မံ ြူးဝမျှော၍
်
ဘုရားအဆူဆူတိုင်း ြွင့်ဝတာ်မူခ့ရ
ဲ ာ ဝနရာပမတ်သို့ တရားဘာဝနာများြွားများ
ကာ စိတ်ရည်သန့်၍

ဝန့လည်စာသုံး ဝဆာင်ဂြီး

ဂါ ယာ ဝလဆိြ်သို့

သွားဝရာက်ကာ ဝလယာဉ်ပြင့် ရန်ကုန် သို့ဝရာက် ရှိဂြီး ဝအာင်ပမင်စွာ သွားဝရာက်ြူးဝမျှောက
် ုသိုလ်ဝတာ် ယူခင
ွ ့်ကကုံခ့သ
ဲ ည့်
ခရီးအားအမှတ်တမဲ့မှသည် အမှတ်တရ အပြစ်ပြင့သ
် ယ်ဝဆာင်ရင်း သံဝဝဂ ယူစရာ ဓမ္မခရီးစဉ် ဂြီးဆုံးြါမည်။

~~ ဗုဒ္ဓဂါယာ ခရီးစဉ် ပျာ်ရွှေင်စွာမပီးဆုးံ ပါမပီ ~~
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