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04:30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ช้ัน 3 ประตู 1-2 สาย 
                         การบินแอร์เอเชีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 
07:15 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีย่วบินที ่FD251 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)  
08:00 น.           เดินทางถึง สนามบินมินกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็น 
                         เวลาทอ้งถ่ิน (เวลาที่พม่าชา้กวา่ทีป่ระเทศไทย 30 นาที) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือพะโค อดีต 
                         เมืองหลวงเก่าของชาวมอญ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. หลงัจากเดินทางถึงเมืองหง 
                         สาวดี น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วัดไจ้ท์คะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั้งวดัน้ี 
                         ยงั เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย                          
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อที่ 1) หลงัอาหาร น าท่านนมสัการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์  
                         หรือ พระธาตุมุเตา ซ่ึงเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นบัวา่เป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า  
                         ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซ่ึงในสมยัก่อนเป็นสถานที่ประกอบพธีิศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ         
                         บูรพกษตัริย ์ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวร 
                         มหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ดว้ยเช่นกนั  
                         จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง  ซ่ึงเพิง่เร่ิมขดุคน้ และ บูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหกัพงัที่      
                         ยงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง สมควร 
                         แก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไจทโ์ถ่ รัฐมอญ ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง เราจะผา่นสะพาน 
                         ขา้มแม่น ้ าสะโตงซ่ึงเป็นหน่ึงในแม่น ้ าสายหลกัของประเทศพม่าและเป็นแม่น ้ าทีพ่ระนเรศวรทรงพระแสงปืน  
                         เดินทางถึง คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพือ่น าท่านขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน จากนั้นเดินทางเขา้ที่ 
                         พกั โรงแรมไจท์โถ่ หรือเทียบเท่า ชมทศันียภาพงดงามและน าท่านไป นมสัการ พระธาตุอินแขวน ที่หม่ินเหม่อยู ่
                         บนหนา้ผาดูคลา้ยจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้น 
                         ศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที่คร้ัง 
                         หน่ึงในชีวติจะตอ้งขึ้นไปสกัการะพระธาตุองคน้ี์ก่อนตายเพือ่เป็นการเสริมสร้างสิริมงคล เสริมดวงชะตาราศีให้ 
                          เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสร้างสมบุญกุศลอยา่งสูง นอกจากนั้นพระธาตุอินแขวนน้ียงัเป็นพระเจดียป์ระจ าปีจอ 
                          ตามคตินิยมของชาวลา้นนาอีกดว้ย 
 
19.00  น.              บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั

หรือสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัแรก: ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวด ี– พระธาตุอนิแขวน                                                             (-/L/D) 



 

 
 
 
 
 
 
 
06.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลงัอาหารเก็บสมัภาระพร้อมออกเดินทางลง

จากเขาเปาเลา (Paung Laung) เพือ่เดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิม มุ่งหนา้สู่เมืองหงสาวดี  
10.00 น.             น าท่านมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือที่เรียกกนัวา่ ‘พระนอนยิม้หวาน’ ซ่ึงเป็นพระนอนที่งดงาม

ที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้นเมือง และผา้พื้นเมือง ได้
อีกดว้ย  

เที่ยง                                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มือ้ที่ 4) หลงัอาหาร น าท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่ น ซ่ึง
บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมั
พทุธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพทุธเจา้โกนาคม (ทิศใต)้ 
พระพทุธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพีน่อ้งที่อุทิศ
ตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ จากนั้นน าท่าน
กลบัสู่กรุงยา่งกุง้ หลงัจากเดินทางถึงกรุงยา่งกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เปรียบเสมือนชีวติจิต
วญิญาณของพทุธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากวา่ 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นพระ
ธาตุประจ าปีมะเมียและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า บริเวณเจดียช์เวดากองแห่งน้ี คลาคล ่าไปดว้ย
ผูค้นมากมายทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติที่พากนัมาเที่ยวชมและนมสัการสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีตลอดทั้ง
กลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่เป็นมหาเจดียท์ี่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 19.00 น.                บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลงัอาหารน าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม............ 

สรงน ้าส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าวันเกิดรอบองค์เจดีย์ชเวดากอง 

 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง: พระธาตุอนิแขวน – หงสาวด ี– พระนอนยิม้หวาน – เจดย์ีไจ๊ท์ปุ้น – มหาเจดย์ีชเวดากอง        (B/L/D) 



 
 
 
  
 
06.30 น.            เดินทางสู่ พกุาม โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่……………(บริการอาหารกล่อง) (มื้อที่ 6) 
07.30 น.            เดินทางถึง เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะได ้ชมสถูปเจดีย ์และวหิาร ส่วนที่รอดพน้จากภยั 
                          แผน่ดินไหว และการกดัเซาะของ   แม่น ้ าอิระวดีมีอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2,000 แห่ง ถูกขนานนามวา่เป็น "ดินแดนแห่ง 
                          ป่าพระเจดีย์" น าท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียเ์ก่าแก่มีอายกุวา่  900 ปีขึ้น 
                          ไป ภายในเช่ือวา่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วน ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ  
                           ตลอดจนพระเขี้ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธาซ่ึงเป็นกษตัริยท์ี่ยิง่ใหญ่ที่สุดของอาณาจกัรพกุาม ชมระฆงัใหญ่ ซ่ึง 
                           พระเจา้บุเรงนองโปรดให้หล่อขึ้นเพือ่อุทิศแก่ พระเจดียช์เวสิกอง เม่ือคราวยกทพัมาตีพกุามไดน้อกจากนั้นเรา 
                           จะไดช้ม ผนีดั หรือผบีา้นผเีมือง ซ่ึงเป็นความเช่ือและนบัถือของชาวพม่า รวมจนถึงอาณาจกัรลา้นนา  จากนั้น

ชม วัดอานันทาวิหาร เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ที่ขึ้นช่ือไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกลุ
ช่างพุกาม” เป็นที่รู้จกัเหนือวหิารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจา้จานสิตา  เม่ือก่อนยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาว
เหมือนกบัพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆ ของพกุาม แต่รัฐบาลพม่า ไดม้าทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสร้าง
อานนัทวหิารครบรอบ 900 ปี ตวัวหิารเป็นทรงส่ีเหล่ียมมียอดเป็นฉตัรทองมีมุขเด็ด ยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูปประทบัยนืไมปิ้ดทอง ส่ีทิศ มีลกัษณะเดียวกนัขนาดสูงถึง 31 ฟุต ประกอบดว้ย  

                           พระกกุสนัโธพทุธเจา้ ซ่ึงเดิมทีประจ าอยูท่ิศตะวนัออก แต่ไดถู้กยา้ยมาประจ าทศิเหนือ,พระโกนาคมนพทุธเจ ้
                           สร้างขึ้นใหม่ประจ าทิศตะวนัออก, พระกสัสปพทุธเจา้  ประจ าทิศใต,้ พระโคดมพทุธเจา้ ประจ าทิศตะวนัตก  
 เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 
บ่าย                     น าท่านชม วิหารติโลมินโล ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพกุาม ห่างออกจากตวัเมืองพกุาม1.5กม เป็น

วหิารที่สูงถึง 46 เมตร ฐานยาวเท่ากนัทั้ง 4 ทิศ ขนาด 46 เมตร ทั้ง 4 ดา้นมีพระพทุธรูปประดิษฐฐ์าน ชั้นแรก
และชั้นสองมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยูท่ ั้ง 4 ทิศ สามารถเดินถ่ายรูปและชมความงามรอบๆองคไ์ด ้ทั้งสองชั้น
มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระเจา้ติโลมิโล เม่ือปี พ.ศ 1761
ไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้นน าท่านชม วิหารสัพพญัญู ซ่ึงเป็นวหิารที่
สูงสุดในพกุาม สูงถึง 201 ฟุต สร้างขึ้นปี พ.ศ 1687โดยกษตัริยอ์ลองสิตธูตามศิลปะปาละของอินเดีย จึงเป็นวดั
ประจ ารัชกาลพระเจา้อลองสินธสร้างเลียนแบบวดัในอินเดีย แบ่งออกเป็นระดบัจ านวน 5 ชั้น รูปทรงของวหิาร
เป็นส่ีเหล่ียมจตุรัส สร้างโดยพระเจา้อลองสิทธูในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ภายนอกท าเป็น2ชั้น ส่วนภายในมี4
ชั้น โดยชั้น4เก็บพระไตรปิฏกฉบบัตน้แบบ นอกจากน้ี ยงัมีพระพทุธรูปประจ าทิศเหนือ ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่ถา้ไป
ไหวข้อพรจะช่วยบนัดาลใหไ้ดส่ิ้งปราถนา เชิญชมววิทิวทศัน์โดยรวมของเมืองพกุามที่ลานชั้น3ของเจดียเ์หมาะ

วนัทีส่าม: ย่างกุ้ง – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – มหาเจดีย์ธรรมยันจี – วัดมนูหา    (B/L/D)                                                                     



กบัการถ่ายรูปมาก จากนั้นชม วิหารธรรมมายันจี หรือ ธรรมรังสี ซ่ึงเป็นวหิารทีท่ี่ใชค้วามหนาแน่น ความ
ละเอียดพถีิพถินัในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็วา่ได ้เจดียก์วา้งใหญ่เรียงดว้ยอิฐสวย สร้างโดยพระเจา้นราธู 
โอรสของพระเจา้อลองสิธู พระองคเ์สด็จตรวจงานก่ออิฐทกุวนั ถา้พบช่างเรียงอิฐไม่สนิท จะเอาเขม็สอดเขา้ไป
และช่างคนนั้นจะถูกตดัมือ อีกทั้งยงัปลงพระชนมพ์ระราชบิดา,พระเชษฐาเพือ่ขึ้นครองราชย,์ส าเร็จโทษพระ
มเหสีซ่ึงเป็นเจา้หญิงลงักา ต่อมาถูกปลงพระชนมโ์ดยนายทหารจากลงักา วหิารน้ีสร้างไม่เสร็จไม่มียอด ภายใน
บรรยากาศอึมครึม ดัง่ต  านานอนัโหดร้ายนั้น น าท่านชม วัดมนูหา สร้างโดยพระเจา้กษตัริยม์อญที่ถูกจบัตวัมา
เป็นเชลยศกัด์ิอยูท่ี่พกุามพร้อมมเหสี  และพลเมืองมอญอีกวา่ 30,000 คน ที่ถูกกวาดตอ้นมาเม่ือคร้ังที่พระ
เจา้อโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยดึพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไวท้ี่พกุาม การที่พระเจา้มนูหะทรง
สร้างวหิารแห่งน้ีขึ้นก็เพือ่เป็นการถ่ายทอด  และระบายใหไ้ดรั้บรู้ถึงความอึดอดัใจ  และความไม่สบายใจที่
พระองคมี์ต่อการตอ้งตกเป็นเชลยเช่นน้ีภายในวิหารประดิษฐานพระพทุธรูปอยู ่3 องค ์ซ่ึงองคป์ระธานนั้นมี
ขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระ ของพระพทุธรูปมีขนาดโตพองจนรู้สึกไดถึ้งความอึดอดัที่ทบัถมในจิตใจของ
พระองค ์หากเดินเขา้ไปตามช่องวา่งระหวา่งวหิารกบั พระพทุธรูปจะพบกบัพระพทุธรูปปางไสยาสน์อีก 2 
องค ์ ซ่ึงก็ขนาดใหญ่โตจนท าให้วหิารคบัแคบลงไปถนดัตาเช่นกนั น าทา่นชมพระอาทิตยต์กลบัขอบฟ้า 
มองเห็นเจดียน์อ้ยใหญ่ที่ต ั้งอยูร่ายรอบ จนสถานที่แห่งน้ีไดส้มญานามวา่ “ ป่าทะเลเจดีย ์” 

ค า่                                     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) พร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ที่หาชมไดย้าก  อนัเป็น 

                           ศิลปะที่งดงาม อ่อนประดุจมีชีวติ พร้อมใหท้่านไดท้ดลองล้ิมรสอาหารพื้นเมืองของคนพม่าหลงัอาหารน าท่าน 
                           เขา้ที่พกัโรงแรม............ 
 

 
 
 

 

 
 

 
07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 
                        หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่มณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่………… 

10:00 น.          ถึง เมืองมนัฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าบน มณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นเพยีงหน่ึงในไม่ก่ีเมืองที่ยงัคงใช ้ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มี 
                        การเปล่ียนแปลง ตั้งอยูบ่นที่ราบอนัแหง้แลง้และเขตท านาปลูกขา้วตามแนวล าน ้ าเอยาวดีตอนบน มีประชากร 
                        มากกวา่ 1 ลา้นคนอากาศร้อน (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาวธนัวา –กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่มี 
                        นาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่าน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ อยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยอ์อกไป 12  
                        กิโลเมตร พระเจา้โบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกลก้บัเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นราชธานีที่มีอาย ุ

วนัทีส่ี่: พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานอูเบง็ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ชเวนันดอ – วัดกุโสดอ  
มัณฑะเลย์ฮลิล์                                                                                                                                         (B/L/D) 



                        นอ้ยที่สุดเพียง 76 ปี โดยยา้ยจากเมืองอินน์วะตามค าแนะน าของเหล่าปุโรหิตโหราจารย ์ที่หวัน่วติกกบั 
                        สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจา้โบ่ต่อพญาทรงขึ้นครองราชย ์ ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben) สะพานไม ้
                        ที่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซ่ึงมีอายกุวา่ 200 ปี น า 
                        ท่านเดินทางสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดทา้ยก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกวา่ พระราชวงัหลวงในรัชสมยั 
                        พระเจา้มินดง ถูกสร้างขึ้นตามแบบผงัภูมิจกัรวาลแบบพารหมณ์ปนพทุธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขา 
                        พระสุเมร)แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียม จตุรัสมีก าแพงลอ้มรอบทั้งส่ีทิศ แต่ละทิศมีทางเขา้ 3 ประตู รวมทั้งส้ิน 12  
                        ประตู ที่ประตูท  าสญัลกัษณ์จกัรราศรีประดบัเอาไว ้ใจกลางพระราชวงั เป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสน 
                        บลัลงัก)์ เหนือหอ้งท าเป็นยอดปราสาท หุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกนัเจด็ชั้น สูง 78 เมตรเช่ือกนัวา่ จะเป็นในจกัรวาล 
                        จะลอดผา่นตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษตัริย ์ตดัสินพระทยัในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เที่ยง                     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 
บ่าย                  น าท่านสู่ วัดกโุสดอร์ ใจกลางวดัเป็นเจดียมืหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึงจ าลองแบบมา 
                         จากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพกุามเป็นวดัที่พระเจา้มินดงสร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนา 
                         พระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 และ ถือเป็นคร้ังแรกที่มีการจารึก ลงบนหินอ่อน 729 แผน่เป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึก 
                         พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง2400 รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน  
                         กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที่ช าระขึ้นในคร้ังน้ี เรียกไดว้า่เป็น“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก” และ 
                         ชม วิหารชเวนันดอร์ เคยตั้งอยูใ่นพระราชวงัหลวง เป็นที่ประทบันัง่สมาธิของพระเจา้มินดงเพยีงหลงัเดียวที่เหลือ 
                         รอดมาได ้จนส้ินพระชนมท์ี่วหิารแห่งน้ี พระเจา้ต่ีปอก็โปรดฯ ใหย้า้ยมาไวย้งัที่ต ั้งปัจจุบนั จากนั้นน าท่านทาง 
                         สู่ MANDALAY HILL เป็นจุดชมววิทิวทศัน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงตั้งอยูท่าง 
                         ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัอยูบ่นเขาสูง 240 เมตรในอดีตนั้นทหารองักฤษกบัอินเดียจ านวนมากมาทิ้ง 
                        ชีวติไวท้ี่น้ีเม่ือคร้ังที่เขา้ตีค่ายทหารญี่ปุ่ นในปี 1945และทางทิศใตมี้บนัไดทางขึ้นใหญ่สองสาย ขั้นบนัไดทางขึ้นมี 
                        อยูป่ระมาณ1,729 ขั้น แต่ก็ขึ้นไม่ล าบากเพราะมีหลงัคาคลุมกนัแดดกนัฝนตลอดทางเดินขึ้นมีร้านคา้ขายของ 
                        ฝาก ของที่ระลึกตลอดสองขา้งทางเดิน (ส าหรับท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาไดน้ั้นจะมีลิฟตไ์วค้อยบริการ) จุดชม 
                        วิวของเมืองมณัฑะเลย ์ณ จุดตรงน้ีท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมืองร่วมเชิญท่าน 
                        บนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจ 
ค า่                   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลงัอาหาร น าท่านกลบัเขา้ที่พกั โรงแรม .......... 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
04.00 น. น าท่านไปนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูป
ทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามวา่ 
“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อ
ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 689 มีขนาดความสูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ย
ทองค าเปลวหนา้ 2 น้ิว ทรงเคร่ือง ประดบัทองปางมารวชิยั 
จากนั้นน าท่านเขา้ร่วมพธีิลา้งพระพกัตร์พระมหามุนี  

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) 
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์ 
                            ระหวา่งทาง แวะสกัการะ เจดีย์หยก ซ่ึงเป็นเจดียห์ยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดียป์ระดบัดว้ยหยกทั้งภายใน

และภายนอก รวมทั้งหยกกอ้นใหญ่ที่สุดอยูใ่ตย้อดฉตัร เป็นเจดียท์ี่สวยงามอีกองคห์น่ึงของมณัฑะเลย ์                                      
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ อิสสระตามอธัยาศยั รอเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ  
12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD245 
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

     ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ช้บริการ  
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 

 

วนัทีห้่า: พธีิล้างหน้าพระพกัต์พระมหามยัมุนี – เจดย์ีหยก – สนามบินมณัฑะเลย์ – กรุงเทพฯ 


