
หากพูดถึงการไปไหวพ้ระทําบุญตามวดัศักดิ�สทิธิ�ต่างๆ หลายคนอาจนกึออก
แต่เมอืงยา่งกุง้จนลืมไปวา่ยงัอีกเมอืงที�ยงัไมเ่ป�นที�รูจ้กัสกัเท่าไหร ่แต่เป�� ยมไป
ด้วยรอ่งรอยสาํคัญทางประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เมอืงนั�นคือ มณัฑะเลย์
(อ่านวา่ มนั-ดะ-เล) และให้ท่านได้สมัผสัเมอืงพุกาม เมอืงโบราณแห่งทะเล
เจดีย ์จนได้รบัสมญาวา่เป�นเมอืงแห่งเจดียส์ี�พนัองค์ คนทั�วไปจงึขนานนาม
เมอืงพุกามนี�วา่เป�นอู่อารยิธรรมของประเทศ

เยือนอาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ 
 มัณฑะเลย์ มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม
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กําหนดการเดินทาง: .............
ทัวรส์ว่นตัว I เดินทางตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป

BANGKOKAIR GOGO



 
พุกาม  –  มัณฑะ เลย์  –  เมืองอมรปุร ะ  –  สะพานไม้ อู เบ็ง  –  
วัดชเวนันดอร์  –  วัดกุ โสดอว์  –  วัดกุสินารา  –  มัณฑะ เลย์ ฮิล ล์
 

กรุง เทพฯ  –   มัณฑะ เลย์  –  เมืองพุกาม
 
 

ชมทัศนียภาพ  วิวทะ เล เจ ดีย์  –  พระ เจ ดีย์ช เวสิกอง  –  
วัดอนันดา    –  วัดธรรมยางจี  –  เจ ดีย์ช เวชันดอ  –  บู้พ ะย่ า   
 

อาหารไทย อาหารพื�นเมือง

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  –  ตลาดพื� น เมือง  และ
แหล่งช้อปป�� ง  Ocean Super  Center  –  กรุง เทพฯ
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13.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์ประเทศ
พมา่ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ
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.

จากนั�น นาํท่านออกเดินทาง เพื�อรบัประทานอาหารกลางวนั
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร
ไทย รสชาติต้นตํารบัไทยดั�งเดิม ลิ�มลองเมนกูุ้งเผา โดยแม่
ครวัไทยที�อยูเ่มอืงมณัฑะเลยม์ากวา่ 20 ป�
ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานมณัฑะเลย ์

 

               ออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยสายการบนิ 

                 Mann Yadanarpon เที�ยวบนิที� 7Y241
               เดนิทางถึง สนามบนิเมอืงพุกาม รบัสมัภาระ
               เรยีบรอ้ยแล้ว มคัคเุทศก์นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืง
                 พุกาม เป�นเมอืงโบราณ และไดร้บัการรบัรองจาก
               องค์การยูเนสโกใหเ้ป�นแหล่งมรดกโลก ไดช้ื�อวา่เป�น 

               "เมอืงแหง่ทะเลเจดยี"์ หรอื "ดนิแดนแหง่เจดยี"์ 

               โดยเฉพาะความยิ�งใหญ่ของเจดยีจ์าํนวนมากกวา่ 
               5,000 องค์ จนไดร้บัสมญาวา่เป�นเมอืงแหง่เจดยีส์ี�
               พนัองค์ ซึ�งเป�นลักษณะที�บง่บอกถึงความรุง่เรอืง
               ของพุทธศาสนาในประเทศพมา่ได้เป�นอยา่งด ีคน
               ทั�วไปจงึขนานนามเมอืงพุกามนี�วา่เป�นอู่อารยิธรรม
               ของประเทศ จากนั�นนาํท่านเดนิทางเชค็อินเขา้สู่
               โรงแรมที�พกั (เมอืงพุกาม) และพกัผอ่นตาม
               อัธยาศัย
 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง พรอ้มชม
การแสดงโชวห์ุ่นกระบอกแบบชาวพมา่
ไดเ้วลาสมควร จากนั�นนําท่านเชค็อินเขา้สูโ่รงแรมที�พกั  

(เมอืงพุกาม) และพกัผอ่นตามอัธยาศัย
 

 

15.45 น.

16.55 น.



SPECIAL ACTIVITY 

ใช้ชีวิตในแบบของคุณ

 

(ท่านสามารถจองบรกิารสดุพเิศษนี�ได้ กรุณาติดต่อกับเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทาง)

 

เป�ดประสบการณข์ึ�นบอลลนูชมทัศนยีภาพววิทะเลเจดยีมุ์มสงูยามเชา้ของเมอืงพุกาม ตั�งแต่เวลา 05.00 น.                            

(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 – 45 นาที / การขึ�น Balloon ขึ�นอยูกั่บการตรวจสอบสภาพอากาศ) หรอืใหถ่้ายรปูกับ
บรรยากาศ ณ จุดขึ�นบอลลนูยามเชา้
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นาํท่านชมทัศนียภาพ ววิทะเลเจดีย ์พรอ้มชมบอลลนูในยามเชา้ (ในกรณีที�ไมไ่ด้ซื�อแพก็เกจเสรมิ)

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั
นําท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึ�งเป�นสถปูดั�งเดมิของพมา่โดยแท้ สรา้งขึ�นหลังพระเจา้อโนรธาขึ�น
ครองราชยเ์พื�อใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมลัีกษณะเป�นสทีองขนาดใหญใ่ชเ้ป�นทั�งที�ประชุมสวดมนต์
และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

 

จากนั�นนําท่านเขา้ชมวดัอนนัดา (Ananda Temple) ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกของกําแพงเมอืงเป�นวดัสขีาวมองเหน็ได้
ชดัเจน สรา้งเสรจ็เมื�อป� 1091ซึ�งวหิารแหง่นี�นับไดว้า่เป�นวหิารที�มขีนาดใหญที่�สดุในพุกาม มรีปูรา่งเป�นสี�เหลี�ยมจตัรุสั มมุีขเดจ็
ยื�นออกไปทั�ง 4 ดา้น แผนผงัเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึ�งต่อมาเจดยีแ์หง่นี�เป�นต้นแบบของสถาป�ตยกรรมพมา่ในยุคต้นของ
พุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวหิารแหง่นี�ก็คือที�ชอ่งหลังคาเจาะเป�นชอ่งเล็กๆใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาต้ององค์พระ ใหม้แีสงสวา่ง
อยา่งน่าอัศจรรย์
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง 

 



จากนั�นนาํท่านชมวดัธรรมยางจ ี(DHAMMAYANGYI

TEMPLE)  สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่และพระองค์ก็เชื�อวา่เป�น

วดัที�ใหญที่�สดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึ�นเพื�อล้างบาป ตั�งโดดเดน่

ยิ�งใหญต่ระหง่านดงัตํานานที�โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมา 

 

นาํท่านชมเจดียช์เวชนัดอ(SHWESANDAW PAGODA)

เจดียแ์หง่นี�สรา้งขึ�นโดยกษัตรยิที์�มอํีานาจมากพระองค์แหง่

อาณาจกัรพุกาม นอกจากเจดียแ์หง่นี�จะเป�นที�บรรจุของพระ

เกศาธาตขุองพระพุทธเจา้แล้วก็ยงัมรีปูป�� นเทพเจา้ศักดิ�สทิธิ�ใน

ศาสนาฮินดตัู�งอยูบ่รเิวณลานของวหิารจงึมชีื�อเรยีกแบบฮินดู

วา่ เจดียก์าเนชา ยงัเป�นสถานที�เหมาะสาํหรบัการชมทุ่งเจดยีอี์ก

แหง่หนึ�งของพุกามยามอาทิตยอั์สดงจะไดเ้หน็ภาพหมูเ่จดยีส์ดุ

ลกูหลูกูตาที�ต้องแสงสแีดงอ่อนแหง่ยามเยน็อยา่งงดงาม 

 

จากนั�น นาํท่านชมบูพ้ะยา่  (BUPAYA BAGON)

แปลวา่ "เจดยีน์ํ�าเต้า" พระอาทิตยอั์สดงที�ตั�งอยูร่มิฝ�� ง
แมน่ํ�าอิรวดใีนเมอืงพุกาม ประเทศพมา่  

วิหารอันยิ�งใหญ่ที�สุดในพุกาม
วดัธรรมยางจ ี(DHAMMAYANGYI TEMPLE)

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารท้องถิ�น
 

ไดเ้วลาสมควร จากนั�นนาํท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั
(เมอืงพุกาม) และพกัผอ่นตามอัธยาศัย
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

และเชค็เอาท์ออกจากที�พกั
 

จากนั�น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงพุกาม 

08.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ AIR 

                MANN YADANARPON เที�ยวบนิที�7Y131

09.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมอืงมณัฑะเลย ์(MANDALAY) 

                 รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว มคัคเุทศก์นาํท่านเดนิทางสู ่
                 เมอืงอมรปุระ (AMARAPURA) เมอืงหลวงเก่าของ
                 พมา่ที�อยูใ่กล้เคียงกับเมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่มชีื�อ
                 เสยีงดา้นความรํ�ารวยทางวฒันธรรมและโบราณสถาน 

เ ดินชมสะพานไม้ อู เบ็ง  (U-Bein  Bridge)  

สะพานไม้สักที� เก่าแก่และยาวที�สุดในโลก

 

นาํท่านชม สะพานไมอู้เบง็ (U-BEIN BRIDGE) เป�นสะพานไมส้กัที�เก่าแก่และยาวที�สดุในโลก สรา้งขึ�นเมื�อราวป� ค. ศ. 1850 

               สะพานไมอู้เบง็นั�นมคีวามยาว 1.2 กิโลเมตร          
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนัณ รา้นอาหารท้องถิ�นพรอ้มเสริฟ์อาหารไทย
 



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 ในสมยัพระเจา้มนิดงมสีว่นของเจดยีท์องคํา “พระ
เจดยีม์หาโลกมารชนิ” สงู 30 เมตร ที�ไดจ้าํลองแบบมาจาก
พระมหาธาตเุจดยีช์เวซโีกน (Shwezigon Pagoda) แหง่
เมอืงพุกามและบรเิวณรอบวดัยงัมสีถปูสขีาวเรยีงราย เป�นวดั
ที�มกีารจารกึพระไตรป�ฎกไวบ้นหนิอ่อนถึง 729 แผน่ จาํนวน
รว่ม 84000 พระธรรมขนัธแ์ละยงัถือวา่เป�นที�เก็บยอดพระ
กัณฑ์ไตรป�ฎกเล่มใหญที่�สดุของโลกอีกดว้ย
 
นาํท่านเดนิทางชม พรอ้มสกัการะ วดักสุนิารา (Kusinara
Pagoda) ตั�งอยูที่�เชงิเขาทางขึ�นภเูขามณัฑะเลย ์เป�นอาคารโค
โลเนยีลสขีาว ภายใต้ผนงัโค้งสขีาวคล้ายถํ�าเป�นที�ประดษิฐาน
พระนอนสทีองอรา่มอายุรอ้ยกวา่ป� ประดบัประดาดว้ยปูนป�� น
ดอกสาละสเีหลืองทองและสตัวป์�าหมิพานต์ 
 

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

ได้เวลาสมควร นาํท่านเชค็อินเขา้สูโ่รงแรมที�พกั 

(เมอืงมณัฑะเลย)์ และพกัผอ่นสกัเล็กนอ้ย
 

จากนั�นนาํท่านเดินทางชม มณัฑะเลยฮิ์ลล์ (MANDALAY

HILL) มคีวามสงู 236 เมตร เป�นจุดชมววิที�สวยงามและ          
มปูีชนยีสถานสาํคัญใหน้กัท่องเที�ยวไดช้มทิวทัศน์ ธรรมชาติอัน
สวยงามและสามารถมองเหน็เมอืงมณัฑะเลยไ์ดทั้�วทกุสารทิศ
 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหารท้องถิ�น พรอ้มเสริฟ์
อาหารไทยสไตล์พมา่
 

ได้เวลาสมควรนาํท่านดินทางเขา้สูโ่รงแรมที�พกั 

และพกัผอ่นตามอัธยาศัย
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04.00 น. นาํท่านสกัการะ พระมหามยัมุนี (Mahamai muni Temple) อันเป�นสิ�งศักดิ�สทิธิ�สงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่
ภายในวดัเป�นที�ประดษิฐานของพระมหามยัมุน ีที�ถือเป�นพระพุทธรปูสาํคัญคู่บา้นคู่เมอืง โดยจุดที�นา่สนใจและเป�นเอกลักษณ์
ของวดัแหง่นี�คือพธิล้ีางพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนทีี�มกีารประกอบพธิโีดยเจา้อาวาสในชว่ง 04.00 น. ของทกุวนั 

ตั�งอยูใ่นเมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่พรอ้มทั�งเชญิทกุท่านรว่มทําบุญบูรณวดักสุนิารา ซึ�งมอีายุหลายรอ้ยป� ประดษิฐาน
พระพุทธไสยาสนส์วยงามมาก 

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�นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผา

ราบเป�นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป�อมปราการและคนูํ�ารอบ

พระราชวงัที�ยงัเป�นของดั�งเดมิ ป�จจุป�นพระราชวงัที�เหน็อยู่

เป�นพระราชวงัที�รฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรปูแบบของพระราชวงั

ของเก่าขึ�นมา
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร
ไทย รสชาติต้นตํารบัไทยดั�งเดิม ลิ�มลองเมนกูุ้งเผา โดยแม่
ครวัไทยที�อยูเ่มอืงมณัฑะเลยม์ากวา่ 20 ป�
 
บ่าย นาํท่านอิสระช้อปป�� งที�ตลาดพื�นเมืองและแหล่งช้อป
ป�� ง Ocean Super Center ของฝากจากพม่าที�ไม่ควร
พลาด ได้แก่  ทานาคา ผ้าโสรง่พม่า ถั�วและขนมขบเคี�ยว
เครื�องประดับสุดโด่งดัง ทั�งกําไลข้อมือ แหวน จี� และอีก
มากมายซึ�งทําจากหยกล้วนมีความสวยงามและยังเชื�อ
ว่าการมีหยกไว้เป�นสมบัติของตนเองจะสรา้งความรํ�ารวย
ให้กับชีวิต และสุดท้ายคือ เครื�องดื�มอันลือชื�อของพม่าคง
หนีไม่พ้นชาพม่าที�มีหลายแบบ ซึ�งมีจุดเด่นตรงความหอม
และรสชาติดี
 
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


