
   

 

 

 

 

 

 

ไหวพ้ระ เพิ�มบญุ สรา้งบารมี  
พกุาม มณัฑะเลย ์    สกัการะ 2 มหาบชูาสถาน 
รว่มพิธีศกัดิ$สิทธิ$ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ   

ค่าบรกิาร 13,900.- / ทา่น  (ไม่รวมทิป ��� บาท / ทา่น) 

�N รหสั TNVS190808 
วนัแรก      สนามบินดอนเมือง – สนามบินมณัฑเลย ์– พกุาม – ทะเลเจดีย ์– ชเวสิกอง 
                       ชมเชิดหุ่นกระบอก 
��.�� น. เช็กอินพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั�น � ประตู � เคา้เตอรแ์อรเ์อเชีย เที$ยวบินที$ FD 244 
*+.*, น.  เหิรฟ้าสู่มณัฑเลย ์(� บริการอาหารกลางวนับนเครื$อง) 
1�.5� น. ถึงสนามบินมณัฑเลย ์ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางโดยรถปรบัอากาศไปยงัพุกาม 
  (ประมาณ 5 ชั $วโมง)               

       
*A.�� น. นําท่านชมทะเลเจดีย ์พุกาม ที$สวยงาม เก็บภาพพระอาทิตยล์บัของฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย ์

จากนั�นนําท่านนมสัการเจดียส์พัพญัD ูซึ$งเป็นเจดียที์$สงูที$สุดในพุกาม  



   

 

 

 

 

 

 

              
จากนั�นนําท่านชมพระเจดียช์เวสิกอง Shwezigon Pagoda * ใน , มหาบชูาสถานศกัดิSสิทธิSของเมียนมาร ์
เป็นสถูปดั�งเดิมของพมา่ มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใหญ่สรา้งขึ� นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ� นครองราชยเ์พื$อ
ใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วน ใชเ้ป็นทั�งที$ประชุมสวดมนต์และศูนยก์ลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  

คํ $า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก 

พกั  � โรงแรม � ดาว Su Tine San hotel 

วนัที6สอง       พกุาม –วดัมนุหา – วดักุบยางกี – วิหารสพัพญั8ู – วดัอนนัดา – เครื6องเขิน – 
                        วิหารธรรมยนัจ ี- เจดียต์โิลมินโล - มณัฑะเลย ์– สะพานไมส้กัอูเ่บ็ง 
U.�� น. � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ วดัมนูหา สรา้งเมื$อปี *�,� โดยพระเจา้กษัตริยม์อญที$ถูกจบัตวัมาเป็นเชลยศกัดิS
อยูที่$พุกามพรอ้มมเหสี และพลเมืองมอญอีกวา่ ��,��� ใน ปี พ.ศ. *W�� และยดึพระไตรปิฎก �� ชุด มา
ไวที้$พุกาม การที$พระเจา้มนูหะทรงสรา้งวิหารแห่งนี� ขึ� น ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู ่� องค ์ซึ$ง
องคป์ระธานนั�นมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพอง จนรูสึ้กไดถึ้งความอึดอดัที$
ทบัถมในจิตใจของพระองค ์หากเดินเขา้ไปตามช่องวา่งระหว่างวิหารกบัพระพุทธรูป จะพบกบัพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์อีก + องค ์ซึ$งก็ขนาดใหญ่โตจนทาํใหว้หิารคบัแคบลงไปถนัดตาเช่นกนั นําท่านชม วดักุบยางกี 
สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ$งที$โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที$งดงามที$สุดในพุกาม ที$ยงัคง
เหลืออยู ่นําท่านนมสัการ วหิารสพัพญัD ูซึ$งเป็นเจดียที์$สงูที$สุดในเมืองพุกาม 



   

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

นําชม วดัอานันดา มีสีขาว สรา้งเสร็จเมื$อปี *��* เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที$ขึ� นชื$อไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น 
“เพชรนํ�าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” มีรูปร่างเป็นสี$เหลี$ยมจตุัรสั มีมุขเด็จยื$นออกไปทั�ง 5 ดา้น  เป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ$งที$น่าทึ$งของวิหารแห่งนี� ก็คือ ที$ช่องหลงัคาเจาะ
เป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์นําท่านแวะชมและชอ้ปปิ� ง 
เครื$องเขิน Lacquer Ware ซึ$งยอมรบักนัวา่มีชื$อเสียงที$สุดในพม่า ที$กาํลงัเป็นที$นิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขน
หางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม 

เที6ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นชม วิหารธรรมยนัจี วิหารที$วดันี� ไดชื้$อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัในการสรา้งมาก
ที$สุดในพม่าก็วา่ได ้สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื$อวา่เป็นวดัที$ใหญ่ที$สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ� น
เพื$อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั�งโดด
เด่นยิ$งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที$โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั�นชม เจดียติ์โลมินโล สรา้งขึ� นเมื$อปี *+** 
โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ$งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ$งและ
ไดเ้สี$ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 5W เมตร ยาว 5� เมตร เท่ากนัทั�ง 5ดา้นมีพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั�ง 5 ทิศทั�งสองชั�น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั� น อันประณีต
สวยงาม สรา้งโดยพระติโลมินโลเมื$อปี พ.ศ.*UW*ซึ$งไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั�งภายในและ
ภายนอก จากนั�นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากนั�นนําท่านสู่ 
ทะเลสาบต่าวตะหมั $น ระดบันํ�าในทะเลสาบจะมีนํ�าขึ� นเยอะหรือน้อยขึ� นอยู่กบัฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว นํ�าจะ
แหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบูรณ ์เหมาะสาํหรบัทาํการเพาะปลูก ในช่วงนั�น ชาวบา้นจึง มีการทาํการ
เพาะปลูก หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้ง  นํ�ามี
สะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ *.+ กิโลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัที$ยาวที$สุดในโลก สรา้ง
ขึ� นหลงัจากที$ยา้ยราชธานีมาอยูที่$อมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัที$นํามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระเจา้
โบ่ต่อพญา ชื$อวา่ เสาอ ู จึงเรียกชื$อสะพานไมนี้�  ตามชื$อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง *,+�A ตน้ ซึ$ง
มีอายุกวา่ +�� ปี  



   

 

 

 

 

 

 

    
คํ $า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พกั  � โรงแรม ระดบั 3 ดาว   

วนัที6สาม      มณัฑเลย ์– พระมหามยัมุณี – วดักุโสดอว ์- มณัฑะเลยฮิ์ลล ์-พระราชวงัมณัฑะเลย ์ 
                       – พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ   
�5.�� น. นําท่านนมสัการพระมหามยัมุณี * ใน , มหาบชูาสถานศกัดิSสิทธิSของเมียนมาร ์ ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองคาํขนาดใหญ่ ทรงเครื$องกษัตริยที์$ไดร้บัการขนานนามวา่ *พระพุทธรูปทองคาํเนื� อนิ$ม* ที$พระเจา้กรุงยะ
ไข่ทรงหล่อขึ� นที$ เมืองธรรมวดี เมื$อปี พ.ศ. WA� สูง *+ ฟุต U นิ� ว หุ ้มด้วยทองคําเปลว + นิ� ว ทรง
เครื$องประดบัทอง ปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง � ฟุต ในปี +�+U พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ 
เพื$อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี +5++ สมยัพระเจา้สีป่อ ก่อนจะเสียกรุงใหแ้ก่องักฤษ ไดเ้กิดไฟ
ไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวที$ปิดไวล้ะลาย จนเก็บเนื� อทองไดนํ้�าหนักถึง U�� บาท 

                                    
ต่อมานปี พ.ศ. +5+W ชาวเมียนมารไ์ดเ้รื$ยไรเงินเพื$อบรูณะวดัขึ� นใหม่ มีขนาดใหญ่กวา่เดิม โดยการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลี จึงนับไดว้่าเป็นวดัที$สรา้งใหม่ที$สุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปที$เก่าแก่ที$สุดในเมียนมาร ์
รอบ ๆ ระเบียงเจดีย ์ยงัมีโบราณวตัถุที$นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื$อครั�งกรุงแตกครั�งที$ *  
นําท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพมา่ที$ ภูเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะสิ$งศกัดิSสิทธิS ที$อยูบ่นภูเขา
มณัฑะเลยร์อบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทัศนียภาพเมืองมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่นํ�าอิระวดี 
พระบรมมหาราชวงั วดักุโสดอว ์จากนั�นนําชม วดักุโสดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหา



   

 

 

 

 

 

 

โลกมารซิน) สูง �� เมตร ซึ$งจาํลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวดัที$พระเจา้มิ
นดงสรา้งขึ� นเพื$อเป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครั�งที$, และ ถือเป็นครั�งแรกที$มีการจารึกลง
บนหินอ่อน U+� แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั�งหมด จารึกพระไตรปิฎก A5,��� พระธรรมขนัธ ์และตอ้งใชพ้ระ
สงคถึ์ง +,5�� รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกที$ชาํระขึ� นใน
ครั�งนี�  เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที$สุดในโลก” สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ที$พกั
  
สมควรแก่เวลานําท่านกลบัที$พกั 

�A.�� น. � รบัประทานอาหารเชา้  จากนั�นนําทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของ 
พระเจา้มิงดง สรา้งขึ� นตามผงัภูมิจกัรวาลแบบพราหมณป์นพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก  
(เขาพระสุเมรุ) แผนผงัเป็นรูปสี$เหลี$ยม จตุัรสั มีกาํแพงลอ้มรอ้บทั�งสี$ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู 
รวมทั�งสิ� น 12 ประตู ที$ประตู ทาํสญัลกัษณจ์กัรราศีประดบัเอาไว ้

 
เที$ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา 

นําทุกท่านเยี$ยมชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัที$สรา้งดว้ยไมส้กัทั�งหลงั งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ  
วิจิตรตระการตา ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทั�งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี$ยวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้เมียงดงในปี พ.ศ. +5�� ซึ$ง
เป็นปีที$พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่$เมือง มณัฑะเลยเ์พื$อเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลงัจาก พระองค ์สิ� นพระชนม ์พระเจา้ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี� ถวายเป็นวดัถือไดว้่า เป็นงานฝีมือที$
ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์ 

*�.*� น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย FD 245 (บริการอาหารบนเครื$อง) 

21.�, น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ อิ$มบุญถว้นหนา้ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที6ใชบ้รกิาร *** 



   

 

 

 

 

 

 

*** ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิป  ทา่นละ ��� บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก E� วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัGน  บริษัทจะไม่คืนมดัจาํเนื6องจาก
บริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตั Jวเตม็จาํนวนใหแ้ก่สายการบินเรียบรอ้ยแลว้  

 

 
การเดินทางในแตล่ะครัGงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึG นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิNในการเลื6อนการเดินทาง หรือเปลี6ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ   O,���.- บาท  
หมายเหต ุ: เมื6อออกตั Jวแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้เนื6องมาจากเงื6อนไขของสายการบิน 

 
 

อตัราค่าบรกิารนีG รวม 
� ค่าตั oวเครื$องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที$มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน +� กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที$ยวตามรายการ 
� ค่าที$พกัตามที$ระบุในรายการ พกัหอ้งละ + ท่านหรือ  � ท่าน     � ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื� อที$ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ *,���,��� บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีG ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที$ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื$องดื$มที$สั $งเพิ$มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

 

 
 


