
หากพูดถึงการไปไหวพ้ระทําบุญตามวดัศักดิ�สทิธิ�ต่างๆ หลายคนอาจนึกออก
แค่เมอืงยา่งกุ้ง จนลืมไปวา่ยงัอีกเมอืงที�ยงัไมเ่ป�นที�รูจ้กัสกัเท่าไหร ่แต่เป�� ยม
ไปด้วยรอ่งรอยสาํคัญทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม มธีรรมชาติอันเงียบ
สงบ ผู้คนน่ารกัเป�นกันเอง ห่างจากยา่งกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กม.

เมอืงนั�นคือมณัฑะเลย ์(อ่านวา่ มนั-ดะ-เล) เป�นอดีตเมอืงหลวงของพมา่ ตั�ง
อยูฝ่�� งตะวนัออกของแมน่ํ�าอิรวดี โดยมณัฑะเลยจ์ดัวา่เป�นราชธานีแห่งสดุท้าย
ในยุคสิ�นสดุการปกครองของระบอบกษัตรยิ ์มพีระเจา้ธบีอเป�นกษัตรยิอ์งค์
สดุท้าย ในเมื�อน่าสนใจแบบนี�จงึไมค่วรพลาดให้คณุได้สมัผัสเมอืงพุทธ และ
ธรรมชาติสวยของพมา่ให้จุใจกันไปเลย

มณัฑะเลย ์
เยือนยลมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเมืองพม่า

3D
2N

กําหนดการเดินทาง: .............
ทัวรส์ว่นตัว I เดินทางตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป

BANGKOKAIR GOGO



กรุง เทพฯ  –   มัณฑะ เลย์  –   เมืองอมรปุร ะ  –  
วัดมหา กันดายงค์  –  สะพานไม้ อู เบ็ง  –  วัดตองตะมัน  
จอคตองจี   –  มัณฑะ เลย์
 
 เมืองมินกุน  –  เจ ดีย์มินกุน  –  เจ ดีย์ชินพิ ว เม  –  วัดชเวนันดอร์  

–  วัดกุ โสดอว์  –  วัดกุสินารา  –  วัด เจ๊ าตอคยี  –  มัณฑะ เลย์ ฮิล ล์

 

อาหารไทย อาหารจีน อาหารท้องถิ�น

HIGHLIGHT
O F  M A N D A L A Y , M Y A N M A R

     B     L     D

โปรแกรมการเดินทาง 

ตลาดพื�นเมือง และแหล่งช้อปป�� ง OCEAN SUPER CENTER

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (FULL SERVICE) 
บริการห้องรับรองของทางสายการบิน พร้อมเสิร์ฟอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง
 

พระมหามัย มุ นี  –  พระราชวังมัณฑะ เลย์  –  Ocean Super
Center  –  กรุง เทพฯ
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13.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศ
พมา่ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้วมคัคเุทศก์ท้องถิ�นรอรบั
ที�ประตทูางออก (เวลาท้องถิ�นพมา่ชา้กวา่เวลา
ประเทศไทย 30 นาที)

 

 

 

เชค็อินด้วยตนเองที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข
3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์
จากนั�นใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอัธยาศัย ณ  ห้อง
รบัรองของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7

12.15 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศ
พมา่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยว
บนิที� PG 709 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชั�วโมง 55

นาที) พรอ้มเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง
 

มณัฑะเลย ์ (พมา่: မ��ေလ)

เป�นเมอืงศูนยก์ลางการค้าทางตอนเหนอืของพมา่
 

10.00 น.

นําท่านเดินทางสู ่เมอืงอมรปุระ (Amarapura) เมอืงหลวง
เก่าของพมา่ ที�อยูใ่กล้เคียงกับเมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่
มชีื�อเสยีงด้านความรํ�ารวยทางวฒันธรรม และโบราณสถาน 

 

นาํท่านชมวดัมหากันดายงค์ (Maha Gandayon

Monastery) ซึ�งเป�นวดัใหญ่ที�สดุของพมา่ที�เมอืงอมรปุระ
ซึ�งในชว่งเพลจะมภิีกษุสงฆน์บัรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ย
อาการสาํรวมเพื�อรบัอาหารพระพุทธมหามุนี (Mahamui

Pagoda ) หรอืรูจ้กักันในนามพระล้างหนา้ ที�มคีวามงดงาม
ตามศิลปกรรมพมา่ ที�มลัีกษณะเป�นพระพุทธรปูสาํรดิป�ดทอง
ที�อยูคู่่บา้นคู่เมอืงมาชา้นานที�สรา้งขึ�นราว ป� พ.ศ 2327 

 



 

จากนั�นนาํท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ ่งเรืองของพม่า เป�นเพียงหนึ�งในไม่กี�เมืองที�ยังคง
ใช้ชื� อเดิมเรื�อยมาไม่มีการเปลี�ยนแปลง ตั�งอยู่บนที�ราบอันแห้งแล้งและเขตทํานาปลูกข้าวตามแนวลํานํ�าเอยาวดี
ตอนบน เป�นอีกสถานที�หนึ�งแห่งพม่าที�ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมด้วยสิ�งศักดิ�สิทธิ�ที�ควร
ค่าแก่การสักการะบูชาที�ต้องหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั�งในชีวิต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

 

 

 

 

 

สร้างขึ�นเมื� อราวป� ค. ศ. 1850 สะพานไม้อูเบ็งนั�นมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ไปยัง 

วัดตองตะมัน จอคตองจี  (TAUNGTHAMAN KYAUKTAWGYI) ที�มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุสองร้อย
ป� รอแสงยามเย็นเหนือทะเลสาบตองตะมาน เป�น SCENE ที�ถือเป�นหนึ�งในไฮไลท์ของที�นี�
 

เ ดินชมสะพานไม้ อู เบ็ง  (U-Bein  Bridge)  

สะพานไม้สักที� เก่าแก่และยาวที�สุดในโลก

 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหารจีนร้านยอดนิยมที�ไม่ควรพลาด ลิ�มลองเมนูเป�ดย่างต้นตําหรับ
ได้เวลาสมควร จากนั�นนาํท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที�พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 



จากนั�น นาํท่านชมเจดีย์ชินพิวเม หรือ 

เจดียเ์มี�ยเต็งดาน (MYA THEIN TAN) หรอืคนไทยเรยีกกัน
ในอีกชื�อหนึ�งวา่เจดยีพ์ญาเธยีรดาน ตั�งอยูใ่นเมอืงมงิกนุ ซึ�งเป�น
เมอืงที�อยูใ่นรฐัสะกายรมิฝ�� งแมน่ํ�าอิรวด ีประเทศเมยีนมา เจดยี์
องค์นี�สรา้งขึ�นในสมยัอมรปุระ ป� พ.ศ. 2359 เจดยีช์นิพวิเมจงึ
ถกูจดัใหอ้ยูใ่นศิลปะอมรปุระ-มณัฑะเลย ์โดยเจดยีอ์งค์นี�ถือไดว้า่
เป�นการจาํลองจกัรวาลที�สมบูรณที์�สดุในศิลปะพมา่  
 

ได้เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลับสู่

เมืองมัณฑะเลย์ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง 20 นาที)

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

ดั�งเดิม ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สุดยอดของความอร่อย

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นําท่านออกเดินทางสู ่เมอืงมนิกนุ (Mingun Village)
โดยการล่องเรอืไปตามแมน่ํ�าอิระวดีสูม่งิกนุ (ใชเ้วลาล่อง
เรอืประมาณ 45 นาที) 
 
นาํท่านชม เจดีย์มินกุน (MINGUN PAGODA) เป�น
เจดีย์ที�สร้างขึ�นบริเวณชายฝ�� งของแม่นํ�าอิระวดี เรียกชื�อ
อีกอย่างหนึ�งว่าปาโตดอจี ซึ�งมีความหมายว่าเจดีย์ที�
สร้างไม่เสร็จแม้ว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จแต่เจดีย์ แห่งนี�ก็
มีขนาดใหญ่โตมาก จนกลายเป�นสิ�งก่อสร้างที�สร้างด้วย
อิฐที�ใหญ่ที�สุดในโลกไปโดยปริยาย 
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เป�นวหิารเก่าแก่ที�สรา้งด้วยไมส้กัทองทั�งหลังอยา่งอลังการงานสรา้งวหิารชเวนันดอวส์รา้งขึ�นในชว่งพุทธศตวรรษที� 24-25 ใน
ยุคกษัตรยิม์นิดงแหง่ราชวงศ์อลองพญา วหิารชเวนันดอวเ์ป�นเพยีงหลังเดียวของพระเจา้มนิดงที�รอดจากการเผาทําลายในชว่ง
สงครามโลกครั�งที� 2 วหิารชเวนันดอวเ์ป�นสถานที�ที�มปีระวติัศาสตรที์�น่าสนใจ ดอูลังการ และมคีณุค่าอยา่งมาก โดยเฉพาะงาน
ทางด้านฝ�มอืในการแกะสลักไมส้วยงามอ่อนชอ้ย 
 

นาํท่านชมพรอ้มสกัการะ วดักโุสดอว ์(Kuthodaw

Temple) วดัแหง่นี�สรา้งขึ�นเพื�อการสงัคายนาพระไตรป�ฎก
ครั�งที� 4 ในสมยัพระเจา้มนิดง มสีว่นของเจดยีท์องคํา “พระ
เจดยีม์หาโลกมารชนิ” สงู 30 เมตร ที�ไดจ้าํลองแบบมาจาก
พระมหาธาตเุจดยีช์เวซโีกน (Shwezigon Pagoda) แหง่
เมอืงพุกาม และบรเิวณรอบวดัยงัมสีถปูสขีาวเรยีงราย
มากมาย เป�นวดัที�มกีารจารกึพระไตรป�ฎกไวบ้นหนิอ่อนถึง
729 แผน่ จาํนวนรว่ม 84,000 พระธรรมขนัธ ์และยงัถือวา่
เป�นที�เก็บยอดพระกัณฑ์ไตรป�ฎกเล่มใหญที่�สดุของโลกอีกดว้ย
 

นาํท่านเดนิชมพรอ้มสกัการะ วดักสุนิารา (Kusinara
Pagoda) ตั�งอยูที่�เชงิเขาทางขึ�นภเูขามณัฑะเลย ์เป�นอาคารโค
โลเนยีลสขีาว ภายใต้ผนงัโค้งสขีาวคล้ายถํ�าเป�นที�ประดษิฐาน
พระนอนสทีองอรา่มอายุรอ้ยกวา่ป� ประดบัประดาดว้ยปูนป�� น
ดอกสาละสเีหลืองทอง และสตัวป์�าหมิพานต์ 
 

นาํท่านเดนิชมพรอ้มสกัการะวดัเจา๊ตอคย ี(kyauktawgyi

pagoda) ตั�งอยูบ่รเิวณเชงิเขามณัฑะเลยเ์ป�นที�ประดษิฐาน
พระพุทธรปูที�ครั�งหนึ�งเคยใหญที่�สดุในพมา่นั�นคือ พระพุทธรปู
หนิอ่อนสขีาวแหง่วดัเจา๊ตอคยหีรอืมณัฑะเลยเ์จา๊ตอคย ีวา่กัน
วา่พระพกัตรข์องพระพุทธรปูนี�ชา่งคล้ายคลึงกับพระพกัตร์
ของพระเจา้มนิดงผูม้รีบัสั�งใหส้รา้งพระพุทธเจา้หนิอ่อนนี� 
 

สั ก ก า ร ะ วั ด ช เ ว นั น ด อ ร์  ( S hw e n a n d a w  K y a u n g )

ห รื อ  วั ด ม ณ เ ฑี ย ร ท อ ง

จากนั�น นาํท่านเดินชม มณัฑะเลยฮิ์ลล์ (MANDALAY

HILL) มคีวามสงู 236 เมตร เป�นจุดชมววิที�สวยงามและ          
มปูีชนยีสถานสาํคัญ ใหน้กัท่องเที�ยวไดช้มทิวทัศน์ ธรรมชาติ
อันสวยงาม และสามารถมองเหน็เมอืงมณัฑะเลยไ์ด้ทั�วทกุ
สารทิศ
 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารท้องถิ�น พรอ้มเสริฟ์
อาหารไทยสไตล์พมา่
 

ได้เวลาสมควร นาํท่านดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั 

และพกัผอ่นตามอัธยาศัย
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04.00 น. นาํท่านสกัการะ พระมหามยัมุนี (Mahamai muni Temple) อันเป�นสิ�งศักดิ�สทิธิ�สงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่พระ
มหามยัมุน ี ภายในวดัเป�นที�ประดษิฐานของพระมหามยัมุน ี ที�ถือเป�นพระพุทธรปูสาํคัญคู่บา้นคู่เมอืง โดยจุดที�นา่สนใจ และเป�น
เอกลักษณข์องวดัแหง่นี� คือพธิล้ีางพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีที�มกีารประกอบพธิโีดยเจา้อาวาสในชว่ง 04.00 น. ของทกุวนั 

ตั�งอยูใ่นเมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่พรอ้มทั�งเชญิทกุท่านรว่มทําบุญบูรณวดักสุนิาราซึ�งมอีายุหลายรอ้ยป� ประดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสนส์วยงามมาก 

ไดเ้วลาอันสมควร นาํท่านเดนิทางกลับสูโ่รงแรมที�พกั

สักการะพระมหามัยมุ นี  (Mahamai  muni  Temple )

สิ� ง ศักดิ� สิทธิ�สูงสุด  1  ใน  5  แห่งของพม่า



 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
และนาํท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรม
 
นาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)

พระราชวงัที�สว่นใหญก่่อสรา้งดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สดุแหง่

หนึ�งของเอเชยีในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอื

สงครามโลกครั�งที� 2 โดยกองทัพอังกฤษไดทิ้�งระเบดิจาํนวน

มากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่

พระราชวงันี�เป�นแหล่งซอ่งสมุกําลังของกองทัพญี�ปุ�น  

พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ�งเป�น พระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผา

ราบเป�นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป�อมปราการและคนูํ�ารอบ

พระราชวงัที�ยงัเป�นของดั�งเดมิอยู ่ป�จจุป�นพระราชวงัที�เหน็

อยูเ่ป�นพระราชวงัที�รฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรปูแบบของ

พระราชวงัของเก่าขึ�นมา
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร
ไทย รสชาติต้นตํารบัไทยดั�งเดิม ลิ�มลองเมนกูุ้งเผา โดยแม่
ครวัไทยที�อยูเ่มอืงมณัฑะเลยม์ากวา่ 20 ป�
 
บ่าย นาํท่านอิสระช้อปป�� งที�ตลาดพื�นเมือง และแหล่ง
ช้อปป�� ง Ocean Super Center ของฝากจากพม่าที�ไม่
ควรพลาด ได้แก่  ทานาคา ผ้าโสรง่พม่า ถั�วและขนม
ขบเคี�ยว เครื�องประดับสุดโด่งดัง ทั�งกําไลข้อมือ แหวน จี�
และอีกมากมายซึ�งทําจากหยกล้วนมีความสวยงามและยัง
เชื�อว่าการมีหยกไว้เป�นสมบัติของตนเองจะสรา้งความ
รํ�ารวยให้กับชีวิตและสุดท้ายคือ เครื�องดื�มอันลือชื�อของ
พม่าคงหนีไม่พ้นชาพม่าที�มีหลายแบบ ซึ�งชาพม่าจะมีจุด
เด่นตรงความหอมและรสชาติดี
 
16.00 น. ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู ่
               ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่
19.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ
               บางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิที� PG 714 
               (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชั�วโมง 55 นาที)
21.40 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

               โดยสวสัดภิาพ


