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ทวัรพ์มา่ 3 วนั 2 คืน 

มณัฑะเลย ์มิงกนุ องัวะ สะกาย อมรปรุะ 

ท่อง 5 เมืองดงัของพม่า สมัผสักลิ่นอายของอดีตท่ียงัหอมหวล 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
วนัแรกของการเดนิทาง 

 

กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์– ชเวนนัดอร ์– วดักโุสดอ – มณัฑะเลยฮ์ลิล ์

  

08.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia 

(FD) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย เทีย่วบนิ FD244  

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ราชธานีสดุทา้ยของพม่า  

 

บ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น                

(มือ้ที ่1)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าทา่นนมัสการ พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอร ์(Golden Monastery) ซึง่สรา้งดว้ยไมส้กั 

ทองทัง้หลงัพรอ้มงานไมแ้กะสลกัวจิติรงดงาม มอีายุมากกว่า 100 ปี และเป็นวหิารไมส้กัเพยีงหลงัเดยีว 

ของพระเจา้มนิดงทีร่อดจากการเผาท าลายในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องภายหลงัพระองคท์า่น 

สิน้พระชนม ์กษัตรยิธ์บีอหรอืสีป่่อ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด สถาปัตยกรรมของพระ 

ต าหนักแสดงถงึงานฝีมอือันประณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ จากนัน้น าทา่นนมัสการ  

วดักโุสดอ ซ ึง่ทีน่ีเป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคยานาพระไตรปิฏกครัง้ที ่4 สรา้งข ึน้พรอ้มกบัการสรา้งเมอืงใน 

ปี พ.ศ. 2400 พระเจา้มนิดงทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฏก 84,000 พระธรรมขนัธล์งบนหนิอ่อน 729 แผ่น ถอื 

เป็นพระไตรปิฏกเลม่ใหญ่ทีส่ดุในโลก และถอืเป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ีม่กีารบันทกึพระ ไตรปิฏกเป็น 

ภาษาบาลแีละไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑปอยู่รอบ ‘พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ’ มคีวามสงู 30 เมตร  

ซึง่จ าลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพุกามน่ันเอง 

เดนิทางไป มณัฑะเลย ์ฮลิล ์ตัง้อยู่กลางเมอืงมัณฑะเลย ์มคีวามสงู 236 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม 

และมปีูชนียสถานส าคญัๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มกนั ทัง้ธรรมชาต ิการชมววิทวิทศันอ์ันสวยงาม และ 

สามารถมองเห็นเมอืงมัณฑะเลยไ์ดเ้กอืบทัง้หมด 
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19.00 น. (มือ้ที ่2)  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารค า่เชญิทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พกั โรงแรม Sakura Princess หรอืระดบัเดยีวกนั) 

 

 

 

 
วนัทีส่องของการ
เดนิทาง 

 

มงิกนุ –  องัวะ – สะกาย – ลอ่งแมน่ า้อริะวด ี– น ัง่รถมา้ชมเมอืงองัวะ 

 

  

07:00 น. (มือ้ที ่3)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืมณัฑะเลย ์(Mandalay Jetty) เพือ่เดนิทางสู ่มงิกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตาม

แม่น ้าอริวะด ีเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศสองฟากฝ่ังของแมน่ ้าอริวะดี หลงัจากเดนิทางถงึ  

เมอืงมงิกนุ น าทา่นชม มหาเจดยีย์กัษม์งิกนุ (Mingun Pa Hto Daw Gyi) ร่องรอยแห่งความ

ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไปตยีะไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา

ประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญ่ข ึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงคราม

แผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรอืเจดยีจ์ักรพรรด ิเพือ่

ประดษิฐานพระทนัตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม 

และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิอย่างไรก็

ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุก็เสด็จสวรรคต มหาเจดยีอ์ันยิง่ใหญ่ในพระ

ราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านเทา่นัน้ ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุและ

สงูทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นชม ระฆงัยกัษม์งิกนุ (Mingun Bell) อยู่ไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกนุ พระ

เจา้ปดงุโปรดฯ ใหส้รา้งขึน้ เพือ่อุทศิถวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกนั จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่เจดยีช์นิพวิมนิ (Hsinbyume Paya) หรอื  

เมยีะเต็งดาน ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดยีท์ีส่วยสง่างามมากแห่งหนึง่ สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1816 โดยพระเจา้บากะ

ยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึ

แกพ่ริาลยักอ่นเวลาอนัควร จงึไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวด ีเจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้ง

ข ึน้ดว้ยภมูจิักรวาล คอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางยอดเขาพระสเุมรุ อันเชือ่กนัว่าเป็นศนูยก์ลางโลกและ

จักรวาลลอ้มรอบดว้ยขนุเขา และมหาสมุทรตามหลกัไตรภมู ิโดยสรา้งฐานเจดยีล์ดหลัน่กนัไปเจ็ดชัน้ ท าให ้

เหมอืนมรีะเบยีงทางเดนิเป็นเกลยีวคลืน่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาสกายน ์(Sagaing Hill) 
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ศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคญั ทา่นจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แม่น ้าอริะวด ีเจดยี์

จ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และรมิฝ่ังแม่น ้า 

12.00 น. 

บ่าย 

(มือ้ที ่4)  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัวะ (Ava) อดตีราชธานีเกา่แกห่ลายยุคหลายสมัย เราจะน่ังรถมา้เทีย่ว

ชมเมอืงอังวะ สมัผัสกลิน่อายของอดตีทีย่ังหอมหวน ชม วดับะกายา (Bagayar Monastery) สรา้งโดย 

พระเจา้บายดีอ หรอื พระเจา้จักกายแมง ในปี ค.ศ.1834 ตวัอาคารสรา้งจากไมส้กัทัง้หลงั มองจากภายนอก 

ไม่ว่าจะเป็น หลงัคา หนา้บนั ชอ่ฟ้า ใบระกา หางหงส ์รวมถงึซุม้ประตหูนา้ตา่งลว้นเป็นศลิปะแบบพม่า ทว่า

เมือ่เปิดประตเูขา้ไปดา้นใน กลบัพบประตมิากรรมไมรู้ป ‘ครฑุยุดนาค’ ซึง่เชือ่กนัว่ามคีวามเกีย่วเนื่องกบั

ฝีมอืชา่งจากโยเดยี จากนัน้ชม หอคอยเมอืงองัวะ (Nanmyint Watch Tower) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

พระราชวัง เพือ่ใช ้สงัเกตการณ์ขา้ศกึ สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1822 หลงัจากทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1838 

หอแห่งนี ้เกดิการเอยีงตวั ภายหลงัไดร้ับการบรูณะตามแบบโครงสรา้งเดมิ หลายคนจงึนยิมเรยีกว่า ‘หอเอน

อังวะ’ นับว่าเป็นหนึง่ในตน้แบบสถาปัตยกรรมพม่าในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 จากนัน้ชม วดัมหาออ่งเหม ่บอน

ซาน (Maha Aungmye Bonzan) สรา้งโดยพระนางเมนุ มเหสใีนพระเจา้บาจดีอ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

กลบัสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์

เย็น (มือ้ที ่5)  บรกิารอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร     หลงัอาหารน าทา่นเขา้พัก พักผ่อนกนัตามสบาย  

(พกั โรงแรม Sakura Princess หรอืระดบัเดยีวกนั) 

 

 
 

 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี– อมรปรุะ –   สะพานไมอ้เูบ็ง – เจดยีห์ยก

สนามบนิมณัฑะเลย ์– กรงุเทพฯ 

 

  

04.00 น. 

 

 

 

เชา้ 

 

 

น าทา่นนมัสการ พระมหามยัมนุ ีอันเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่งพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุง

ยะไขท่รงหลอ่ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 689 มขีนาดความสงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา้ 2 นิว้ 

ทรงเครือ่ง ประดบัทองปางมารวชิยั จากนัน้น าทา่นเขา้ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามนุ ี

(มือ้ที ่6)  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกทอดขา้มทะเลสาบทองตามัน  

(Toungthamon) ตามประวัตเิลา่ว่ามกีารน าไมม้าจากพระราชวังเกา่กรุงอังวะมาสรา้งขา้มทะเลสาบ  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์ระหวา่งทางน าทา่นชม เจดยีห์ยก (Jade Pagoda)  
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกประดบัประดาดว้ยหยกทัง้ภายใน และภายนอก สวยงามจับตายิง่นัก สมควรแกเ่วลาน า 
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12:50 น. 

15:00 น. 

ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์ 

 
 
ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD245 

                                                                                                                                                  
เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

**หมายเหต*ุ*  
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม  

โดยอยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ  

โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 


