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มัณฑะเลย์ – พุกาม
ประเทศพม่ า
***********************
เส้ นทาง :

กรุ งเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระตาหนักไม้ สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้ สักอูเบง – พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ในมุม 360 องศา - พุกาม – ตลาดยองอู - วัดอนันดา
วิหารธรรมยังยี - เจดีย์ชเวสิ กอง – มัณฑะเลย์ - ร่ วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - มัณฑะเลย์
กรุ งเทพฯ
***********************

วันแรกของการเดินทาง
08.00

10.50
12.15

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระตาหนักไม้ สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์
เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ด้าน ผูโ้ ดยสายขาออกไปต่างประเทศ
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
เจ้าหน้าที่ของ บริ ษทั เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD 244
เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์
(เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง ตรงไปยังภัตตาคาร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านชม พระตาหนักไม้ สักชเวนานดอว์ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร ตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตูและ
หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดย พระเจ้า
มินดง ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระ มาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ
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เป็ นพระตาหนัก ยามแปรพระราชฐาน หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธี บอ หรื อ สี ป่อ
พระโอรสทรงยก พระตาหนักนี้ถวายเป็ นวัด ถือว่าเป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะ
เลย์อย่างแท้จริ ง
ชม วัดกุโสดอ ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488
เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจานวนมากถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์
ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ น
พระราชวังไม้สัก ก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบ
พระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดั้งเดิมอยู่

ค่า

ปั จจุบนั พระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของ พระราชวังของเก่า
ก่อนกลับนาท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซึ่งเป็ นวัดที่
มีพระพุทธรู ปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่โรงแรมในมัณฑะเลย์

วันทีส่ องของการเดินทาง

มัณฑะเลย์ – สะพานไม้ สักอูเบง – พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ในมุม 360 องศา
และชมพระอาทิตย์ตกดิน
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เช้า

กลางวัน

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชม สะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
สร้างโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อเสาอู
เสาของสะพานใช้ไม้สัก 1,208 ต้น มีอายุกว่า 200 ปี
ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน
จากนั้นนาท่านร่ วมทาบุญถวายปั จจัยที่ วัดมหากันดายงค์
ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ป เดินเรี ยงแถวเพื่อ
รับบิณฑบาต
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริ ยอ์ นุรุทมหาราช
แห่งอาณาจักรพุกาม

นาท่านชมทะเลเจดียเ์ มืองพุกาม ที่ เจดีย์ชเวสั นดอว์ เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า เหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรื อพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าตรู่ ซึ่ งจะเห็นวิว
ของเจดียน์ บั ร้อยๆองค์ไกลสุ ดลูกหูลูกตา เจดียแ์ ห่งนี้แบ่งเป็ น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรู ปได้ต้ งั แต่ช้ นั
แรก จนถึงชั้นบนสุ ดของตัวเจดีย ์
ค่า
อาหารค่าที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ใน พุกาม
วันทีส่ ามของการเดินทาง
พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี
เจดีย์ชเวสิ กอง – มัณฑะเลย์
เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสิ นค้าทุกชนิด อาหาร ผักสด เสื้ อผ้า เครื่ องใช้
และของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสาหรับเดินชมและเลือกซื้ อของฝากโดยเฉพาะเครื่ องเขินที่พุกามถือว่า
เป็ นหนึ่งเพราะฝี มือปราณี ตและออกแบบสวยงาม
นาชมวัดอนันดา เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจนสร้างเสร็ จเมื่อปี 1091 วิหารแห่งนี้ เป็ นวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้
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กางเขนแบบกรี ก ต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม สิ่ งที่น่าทึ่ง
ของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมาต้ององค์พระทาให้มีแสง
สว่างอย่างน่าอัศจรรย์

กลางวัน
ค่า

ต่อจากนั้นนาชม วิหารธรรมยังยี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ ซึ่งเชื่อว่าเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
พุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วติ กว่า ผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไป
ในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
จากนั้นนาท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรพุกาม สักการะ
เจดีย์ชเวสิ กอง 1 ใน 5 มหาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธ์ของพม่าเป็ นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้าหลัง
พระเจ้าอโนรธาครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุหลายส่ วนมีลกั ษณะเป็ นสี ทองขนาดใหญ่
ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมือง มัณฑะเลย์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่โรงแรมในมัณฑะเลย์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้าตรู่

มัณฑะเลย์ – ร่ วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี– กรุ งเทพฯ

นาท่านร่ วม พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรม
ล้างหน้า พระพักตร์ พระมหามัยมุนี และ
ร่ วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน
5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า)
ต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่ องกษัตริ ย ์ ที่ได้รับการขนานนามว่า
พระพุทธรู ปทองคาเนื้อนิ่ม
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เช้า
กลางวัน
12.45
15.00

ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้ ด้วยทองคาเปลว
หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้
สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ
ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา ทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อ
ทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่ มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีนบั ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียม์ ีโบราณวัตถุที่นาไปจาก
กรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1
อาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***********************
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