
 
 

 

มณัฑะเลย-์พกุาม 4 วนั 3 คืน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

วนัเสาร์ที ่24 สิงหาคม 2556           กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย์ – เมอืงอรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง – วดัมหากนัดายง – มณัฑะเลย์ – วหิารชเวนันดอร์ 
                                                               พระราชวงัมณัฑะเลย์ – วดักุโสดอร์ – เข้าโรงแรม – ร่วมประชุมสัมมนา - เข้าทีพ่ัก    
 

Group TG BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 
04.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเค้าท์เตอร์ สายการบิน Thai Smile Air (TG)   บริการอาหารกล่อง ขนมปัง+น ้าผลไม ้
07.25 น.  บินลดัฟ้าสู่ เมอืงมณัฑะเลย์ โดยเทีย่วบิน TG 781 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินมนัฑะเลย์ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
 

Group FD BUS-4 

08.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมอืง เค้าท์เตอร์ สายการบิน Air Asia (FD)   บริการอาหารกล่อง ขนมปัง+น ้าผลไม ้

10.50 น.  บินลดัฟ้าสู่ เมอืงมณัฑะเลย์ โดยเทีย่วบิน FD 2760 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมนัฑะเลย์ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
 
Group TG BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 

10.00 น. หลงัจากรับสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ น าท่านเดินทางสู่  เมอืงอมรปุระ (ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 20 นาที)  อยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์ออกไป 12 กิโลเมตร พระเจา้โบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระข้ึนในปี 1782 
ใกลก้บัเมืองมณัฑะเลย ์ ซ่ึงเป็นราชธานีท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดเพียง 76 ปี  โดยยา้ยจากเมืององัวะ ตามค าแนะน าของเหล่าปุโรหิตโหราจารย ์
ท่ีหวัน่วิตกกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีพระเจา้โบ่ต่อพญาทรงข้ึนครองราชย ์ การชิงอ านาจในช่วงนั้น เร่ิมจากการสังหาร
หมู่ การใชไ้ฟกวาดลา้งโจมตีหมู่บา้นป่างคะในละแวกเมืองสกายน์ คนในหมู่บา้นถูกไฟครอกตายอยา่งน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์
จึงเห็นพอ้งว่า ควรยา้ยราชธานีไปอยูท่ี่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบนัทึกเร่ืองราวของเมืองหลวงใหม่กบั
ประชากรกว่า 200000 คนเอาไว ้ท่านเดินทางต่อไปยงั สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานท่ียาวถึง 2 กิโลเมตร ทอดขา้มทะเลสาบตองตะ 

 



 มาน ทางตอนใตข้องเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไปสู่เจดียเ์จ๊าต่อจี อยูอี่กฟากหน่ึงของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯให้ขุนนางนามว่า “อู
เบง็” เป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่งน้ี โดยใชไ้มส้ักท่ีร้ือจากพระราชวงัเก่าแห่งกรุงองัวะจ านวน 1,208 ตน้ หลงัจากนั้น... 

10.30 น. น าท่านสู่ วดัมหากนัดายง ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบง็ และเป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีภิกษุและ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,400 คน และมีพระภิกษุจาก ยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย วิทยาลยัสงฆแ์ห่งน้ี
เป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัมากท่ีสุด ดว้ยวตัรปฎิบติัอนังดงามของภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายง ท าให้มีชาว
พม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัท่ีน่ี และท าให้มีผูมี้จิตศรัทธาจองคิวกนัน าภตัตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รูป 
(ผูเ้ดินทางควรเตรียมอาหารแห้งส าหรับใส่บาตรมาเอง ท่ีวดัไม่มีจ  าหน่าย) 

11.30 น. ต่อจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย์ (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) อดีตราชธานีของพม่า เมืองมณัฑะเลย ์ ซ่ึงเป็นเพียง
หน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช ้ ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยูบ่นท่ีราบอนัแห้งแลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้ าเอ
ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ลา้นคน อากาศร้อน (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธนัวา –กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ี
มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดในพม่า 

12.00 น. พร้อมน าท่านชม วหิารชเวนันดอร์ สร้างดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงัและเคยเป็นท่ีประทบันัง่สมาธิของพระเจา้มินดงพระราชบิดาของพระ
เจา้สีป้อ จนส้ินพระชนมชี์พท่ีวิหารแห่งน้ี สมควรแก่เวลา... น าคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร 

 
Group FD BUS-4 
 หลงัจากรับสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู่ร้านอาหาร 
 
Group TG + Group FD BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 / BUS-4 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารไทย ต้มย ากุ้ง (1) 
14.00 น. หลงัรับประทานอาหารเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัหลวงของ พระเจา้มิงดง 

สร้างข้ึนตามผงัภูมิจกัรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดย สมมุติให้เป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
มีก  าแพงลอ้มร้อบทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12 ประตู ท่ีประตู ท  าสัญลกัษณ์จกัรราศีประดบัเอาไว ้ใจกลาง
พระราชวงัเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบลัลงัก)์ เป็น ปยตัตั้ด (ยอดปราสาท) หุ้มดว้ยแผน่ทองซอ้นกนั เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร 
เช่ือกนัว่า ความเป็นไปในจกัรวาลจะลอดผา่น ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ ช่วยให้กษตัริยต์ดัสินพระทยัในเร่ือง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัมานุษยวิทยา ช่ือ ชาร์ส เคเยส กล่าวถึงพระราชวงัไวใ้นรายงาน ความว่า “ ก าแพงวงัยาวเกือบ 2 กม. มีคูน ้ า
ลอ้มรอบ พน้ก าแพงออกไปเป็นบา้นเรือนของสามญัชน และชาวต่างชาติ ตลาด โรงงานของช่างฝีมือ และร้านรวงต่างๆ แต่ก าแพง
เมืองพุทธไม่ไดส้ร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นปราการป้องกนัขา้ศึก อยา่งของจีน และยโุรปในสมยักลาง แต่สร้างไว ้ เพ่ือแสดงว่าพ้ืนท่ีในวง
ลอ้มของก าแพงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากกว่า ปัจจุบนั พระราชวงัท่ีบรูณะข้ึนใหม่ ตั้งอยูใ่นเขตป้อมมณัฑะเลย ์ของทางกองทพั  

14.40 น. ต่อจากนั้นน าท่านสู่ วดักุโสดอร์  ใจกลางวดัเป็นเจดียม์หาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร   ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระ
มหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 และ ถือ
เป็นคร้ังแรกท่ีมีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผน่เป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์  

16.00 น. สมควรแก่เวลา... น าคณะเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพ่ือร่วมประชุมสัมมนา  
16.30 น.                  เชิญคณะร่วม ประชุมสัมมนา (ตามวตัถุประสงค์) 
18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม (2)  ในบรรยากาศตอ้นรับสู่เมืองมณัฑะเลย ์จนไดเ้วลาอนัสมควร... 

ให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ณ SEDONA MANDALAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 



วนัอาทติย์ที ่25 สิงหาคม 2556 มณัฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามยัมุนี – เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda) – ล่องเรือแม่น า้อริะวดี 

                                                               หมู่บ้านมนิกุน – เจดีย์มนิกุน - ระฆังมนิกุน - มณัฑะเลย์ – พุกาม – ทะเลเจดีย์ – ชเวชันดอร์ - เข้าทีพ่ัก     

03.30 น.  น าคณะพร้อมออกเดินทาง 
04.00 น.  น าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1  ใน 5 แห่งของพม่าประเพณีลา้งพระพกัตร์ถวาย โดยทุกเชา้ เวลา

ประมาณตี 4 พระมหาเถระและสัปบุรุษก็จะมากระท าพิธีลา้งพระพกัตร์ดว้ยน ้ าอบน ้าหอมผสมแป้งทานาคาอย่างดีพร้อมกบัใชแ้ปรง
ทองแปรงท่ีพระโอษฐเ์สมือนหน่ึงแปรงพระทนตถ์วายพระพุทธเจา้ ก่อนใชผ้า้จากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้
พดัทองโบกถวายเป็นอนัดี เสมือนหน่ึงไดอุ้ปัฏฐากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ียงัทรงพระชนชีพอยูจ่ริงๆ และจากนั้น... 

04.40 น. น าท่านนมสัการ เจดีย์มหามุนี พระมหามุนีอนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าทรงเคร่ือง
กษตัริยข์นาดใหญ่ ท่ีไดรั้บ การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต  ในปี พ.ศ. 2327 พระ
เจา้ปดุงไดส้ร้าง วดัมหามุนี หรือ วดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ วดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้
สีปอ ก่อนจะ เสียเมืองพม่าให้ องักฤษ ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 
บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี 
จึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุ ท่ี
น าไป จากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 

05.00 น. จากนั้นเดินทางกลบัไปยงัโรงแรม 
06.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ัก (3)  
07.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงมนิกุน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) สู่ ท่าเรือ เพ่ือ ล่องเรือไปตามแม่น า้อริวดี สู่ มนิกุน (ขาไป ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชม.)  
08.30 น. น าท่านชม เจดีย์มนิกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอ

พระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย ์ เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึนและยากข้ึน ดว้ยการท าสงครามแผ่
ขยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์นกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิ เพ่ือประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ี
ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึง
ในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คน หลบหนีการกดข่ีแรงงาน
ไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณติัขององักฤษ แลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่า  
กล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่า อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พม่าเสียเมืองในท่ีสุด อยา่งไรก็
ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์นกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดีย์
อนัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้าง
เสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์
แผน่ดินไหวในปี พ.ศ.2381  

 
 
 
 
 
 
 



 
BUS-1 / BUS-2   

จากนั้นน าท่านชม ระฆังมนิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์นกุนคือระฆงัมินกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่
มหาเจดียมิ์นกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนกั 87 ตนั เล่าขานกนั
ว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงั
ยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึง แห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว  ทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ ชาวพม่า
จึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมินกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยให้เด็ก
ตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน  

จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชินพิวมนิ (เมยีะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่าเป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึง 
สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองคมี์ต่อพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยหลกัภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเช่ือกนัว่าเป็นศนูยก์ลางและโลกและจกัรวาล 
ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ 

 
BUS-3 / BUS-4 

จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชินพิวมนิ (เมยีะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่าเป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึง 
สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองคมี์ต่อพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยหลกัภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อนัเช่ือกนัว่าเป็นศนูยก์ลางและโลกและจกัรวาล 
ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ 
จากนั้นน าท่านชม ระฆังมนิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์นกุนคือระฆงัมินกุน ท่ีพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่
มหาเจดียมิ์นกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนกั 87 ตนั เล่าขานกนั
ว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ  
ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึง แห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว  ทว่าระฆงัเครมลินแตก
ร้าวไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมินกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของ
ระฆงัใบน้ี โดยให้เด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน  

 
Group TG + Group FD BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 / BUS-4 

11.00 น.  สมควรแก่เวลา... น าคณะเดินทางกลบั ท่าเรือ (ขากลบั ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 
11.30 น.  คณะเดินทางข้ึนฝ่ัง จากนั้นเดินทางกลบั มณัฑะเลย์  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ Ko’s Kitchen Restaurant (4) 
13.00 น.  น าคณะเดินทางสู่ สนามบินมณัฑะเลย์  เพ่ือเดินทางภายในประเทศ สู่ เมอืงพุกาม  
14.00 น.  น าคณะเช็คอินท่ีสนามบิน  
16.00 น.  พร้อมออกเดินทางสู่ พุกาม โดยสารบิน ย่างกุ้งแอร์เวย์…….. 
16.30 น.  เดินทางถึง เมอืงพุกาม แลว้ น าคณะรับสัมภาระเดินทาง 
 
 



 

17.30 น. จากนั้นน าคณะเดินทางต่อไปยงั เมอืงโบราณแห่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติด
อนัดบัเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิง่ใหญ่ของเจดีย์
จ  านวนมากกว่า 5,000 องค ์จนไดรั้บสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดียส่ี์พนัองค ์   ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
ในประเทศพม่าไดเ้ป็นอยา่งดี คนทัว่ไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีว่าเป็น “อู่อาริยธรรมของประเทศ” หลงัจากนั้นเดินทางไปชม วิว 
360 องศา ของทุ่งทะเลเจดีย ์ท่ี วหิารชเวชันดอร์ จากจุดน้ีจะมองเห็นทศันียภาพของทอ้งทุ่งเจดียน์ับพนัๆ องค ์แห่งเมืองพุกาม สุดลูก
หูลูกตา พร้อมชมพระอาทิตยอ์สัดง สมควรแก่เวลา... น าคณะเดินทางสู่ท่ีพกั  

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  NANDA RESTAURANT  พร้อมชมการแสดงพืน้เมอืงโชว์การเชิดหุ่นกระบอก  (5)    
  จากนั้นน าคณะเขา้สู่ท่ีพกั MYANMAR TREASUER HOTEL  หรือเทยีบเท่า   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัจันทร์ที ่26 สิงหาคม 2556 พุกาม – ตลาดเช้าเมอืงพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – HTILOMINLO TEMPLE – วดัอนันดา – วดัมนุหา 
                                                               วหิารธรรมยนัจี -  มณัฑะเลย์ – ไนท์ ปาร์ตี ้คาราโอเกะ - เข้าทีพ่ัก 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ัก (6)  
08.00 น. น าท่านชม ตลาดเช้าเมอืงพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม  
08.30 น. จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGONPAGODA) เป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ของพม่า โดยช่ือ "ชเวสิกอง" มหีมายความ

ว่า "เจดียท์องแห่งชยัชนะ" (ชเว = ทอง) สร้างโดย พระเจา้อโนรธามงัช่อ แต่แลว้เสร็จในรัชกาลพระเจา้จานสิตาแห่งอาณาจกัร
พุกาม ราว 960 ปีก่อน ภายในเจดียเ์ช่ือว่าบรรจุพระเข้ียวแกว้และพระสารีริกธาตุ โดยอญัเชิญมาจากลงักา บนหลงัชา้งเผอืก พระ
เจา้อโนรธามงัช่อไดต้ั้งจิตอธิษฐานว่า ถา้ชา้งเผอืกคุกเข่าลงท่ีใด จะสร้างเจดียไ์วท่ี้นัน่ เจดียช์เวสิกองถกูบรูณะในสมยัต่อมาอีกหลาย
คร้ัง เจดียช์เวสิกองเป็นเจดียท์รงระฆงัคว  ่าพ้ืนผวิภายนอกถูกปิดดว้ยทองค าเปลว ปัจจุบนัมีความสูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มี
ลวดลายปนูป้ันอยู ่3 แถว และมีเจดียเ์ลก็ ๆ เป็นบริวารอยูร่ายรอบความอศัจรรย ์๙ ประการของพระมหาธาตุชเวสิกอง 

 ยอดพระเจดียไ์ม่มีการใชเ้หล็กเสริม 
 กระดาษห่อแผน่ทองค าเปลวท่ีน าไปปิดส่วนยอดพระเจดีย ์จะไม่ปลิวพน้ฐานส่ีเหล่ียมของพระเจดีย  ์
 เงาพระเจดียจ์ะไม่ล ้าออกนอกฐานส่ีเหล่ียมของพระเจดีย ์(ถา้เงาล ้าออกไป ถือว่าเป็นลางร้าย) 
 ภายในเขตองคพ์ระเจดีย ์สามารถรองรับผูแ้สวงบุญไดไ้ม่จ ากดัจ านวน (ไม่เคยเต็ม) 
 มีการให้ทานดว้ยขา้วสุกร้อน ๆ ทุกเชา้ (ไม่ว่าเราจะต่ืนเชา้สักเพียงใด จะพบขา้วสุกในบาตรอยูก่่อนหนา้เราเสมอ) 
 เม่ือตีกลองใบใหญ่จากดา้นหน่ึงของพระเจดีย ์จะไม่สามารถไดย้นิเสียงกลองจากดา้นตรงขา้ม 
 แมพ้ระเจดียจ์ะตั้งอยูบ่นพ้ืนราบ แต่เม่ือมองจากภายนอก จะเกิดภาพลวงตาคลา้ยพระเจดียต์ั้งอยูบ่นท่ีสูง 
 ไม่ว่าฝนจะตกหนกัเพียงใด จะไม่มีน ้ าฝนขงัอยูใ่นอาณาเขตขององคพ์ระเจดีย ์
 มีตน้พิกุล ซ่ึงจะออกดอกตลอดทั้งปี (ปรกติจะออกปีละคร้ัง) 

 

09.30 น. จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะเพ้ียนมาจากค าว่า “ ติโลกมงคล ”   สร้างโดยพระเจา้ติโลมิโล เม่ือ
ปี พ.ศ 1761 ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความ สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะปนูป้ันบริเวณฐานดา้นนอก  

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5


BUS-1 / BUS-2  
10.00 น. ต่อจากนั้นน าท่านชม วดัอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็น

ส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม 
 
BUS-3 / BUS-4  

10.00 น. จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา (MANUHA TEMPLE) ท่ีสร้างโดยพระเจา้มนูกษตัริยแ์ห่งมอญ ซ่ึงแสดงออกถึงความคบัแคน้ใจท่ีถูกจบั
มาขงัเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนัง่ขนาดใหญ่ 3 องค ์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค ์ ในศาลาส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด
เล็ก  

 
Group TG + Group FD BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 / BUS-4 

10.30 น. น าคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร... 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร RIVER VIEW (7) 
 
BUS-1 / BUS-2 

12.00 น. จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา (MANUHA TEMPLE) ท่ีสร้างโดยพระเจา้มนูกษตัริยแ์ห่งมอญ ซ่ึงแสดงออกถึงความคบัแคน้ใจท่ีถูกจบั
มาขงัเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนัง่ขนาดใหญ่ 3 องค ์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค ์ ในศาลาส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด
เล็ก  

 
BUS-3 / BUS-4  

12.00 น. ต่อจากนั้นน าท่านชม วดัอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็น
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม 

 
Group TG + Group FD BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 / BUS-4 

12.30 น. จากนั้นน าท่านชม วหิารธรรมยนัจี (DHAMMAYANGYI PAGODA) ท่ีตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายตอ้งตามไป
ฟัง  

……. น.  น าท่านเดินทางไปยงั สนามบินเมอืงพุกาม อ  าลาเมืองเมอืงประวติัศาสตร์พุกาม โดยสารบิน ยา่งกุง้แอร์เวย…์…..  สู่ เมอืงมณัฑะเลย์

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่โรงแรม  SHWEPYITHAR HOTEL 5 ดาว  หรือเทยีบเท่า   เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมร่วมงาน สังสรรค์ ไนท์ ปาร์ตี ้คาราโอเกะ (8)  
 หลงัจบงานปาร์ต้ี น าคณะเดินทางกลบัท่ีพกั 

 

วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2556 มณัฑะเลย์ - กรุงเทพฯ  
Group TG BUS-1 / BUS-2 / BUS-3 

05.00 น.  พร้อมน าท่านเดินทางไปยงั สนามบินเมอืงมณัฑะเลย์ เพ่ือท าการเช็คอิน บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (9)  
 
 
 
 
 
 



09.30 น.   ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดย สายการบิน Thai Smile Air เท่ียวบิน TG 782 
11.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 
Group FD BUS-4 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ัก (9)  
07.00 น. พร้อมน าท่านคณะเดินทางชม วหิารชเวนันดอร์ สร้างดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงัและเคยเป็นท่ีประทบันัง่สมาธิของพระเจา้มินดงพระราช

บิดาของพระเจา้สีป้อ จนส้ินพระชนมชี์พท่ีวิหารแห่งน้ี สมควรแก่เวลา... 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่  เมอืงอมรปุระ (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 20 นาที)  อยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์ออกไป 12 กิโลเมตร พระ

เจา้โบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระข้ึนในปี 1782 ใกลก้บัเมืองมณัฑะเลย ์ ซ่ึงเป็นราชธานีท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดเพียง 76 ปี  โดยยา้ยจาก
เมืององัวะ ตามค าแนะน าของเหล่าปุโรหิตโหราจารย ์ ท่ีหวัน่วิตกกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีพระเจา้โบ่ต่อพญาทรงข้ึน
ครองราชย ์ การชิงอ านาจในช่วงนั้น เร่ิมจากการสังหารหมู่ การใชไ้ฟกวาดลา้งโจมตีหมู่บา้นป่างคะในละแวกเมืองสกายน ์ คนใน
หมู่บา้นถูกไฟครอกตายอยา่งน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพอ้งว่า ควรยา้ยราชธานีไปอยูท่ี่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่
แทน จึงมีการบนัทึกเร่ืองราวของเมืองหลวงใหม่กบัประชากรกว่า 200000 คนเอาไว ้ 

08.00 น. ท่านเดินทางต่อไปยงั สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานท่ียาวถึง 2 กิโลเมตร ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมืองอมรปุระ 
มุ่งตรงไปสู่เจดียเ์จ๊าต่อจี อยูอี่กฟากหน่ึงของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯให้ขุนนางนามว่า “อูเบง็” เป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่ง
น้ี โดยใชไ้มส้ักท่ีร้ือจากพระราชวงัเก่าแห่งกรุงองัวะจ านวน 1,208 ตน้ หลงัจากนั้น... 

08.30 น. น าท่านสู่ วดัมหากนัดายง ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเบง็ และเป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีภิกษุและ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,400 คน และมีพระภิกษุจาก ยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ย วิทยาลยัสงฆแ์ห่งน้ี
เป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัมากท่ีสุด ดว้ยวตัรปฎิบติัอนังดงามของภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายง ท าให้มีชาว
พม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัท่ีน่ี และท าให้มีผูมี้จิตศรัทธาจองคิวกนัน าภตัตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รูป 
(ผูเ้ดินทางควรเตรียมอาหารแห้งส าหรับใส่บาตรมาเอง ท่ีวดัไม่มีจ  าหน่าย)  

09.00 น. พร้อมน าท่านเดินทางไปยงั สนามบินเมอืงมณัฑะเลย์ เพ่ือท าการเช็คอิน 
 

12.45 น.   ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดย สายการบิน Air Asia (FD) เทีย่วบิน FD 2761 
15.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 
             ตวัอยา่งรูป 
 

 

 

 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า 
- หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง                                   
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น (ส าคญัมาก) 
 
    


