มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อังวะ 3 วัน 2 คืน
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วันแรก

กรุงเทพ – มัณฑะเลย์

( -/ L / D )

10:00

คณะทาการเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PK709 ออกเดินทางเวลา 12:00 น

13:20

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่า
ประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร – ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
เดินทาง พบไกด์ทอ
้ งถิ่นทีม
่ ารอรับท่านที่สนามบิน

บ่าย

นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์
ในช่วงปีค.ศ.1857-1859

ซึ่งสร้างขึ้น

และเป็นพระราชวัง

แห่งสุดท้ายของพระมหากษัติรย์ซึ่งเคยปกครอง
ประเทศพม่าก่อนเสียเมือง
พาชมวิหารชเวนันดอร์

สร้างด้วยไม้สักทองทั้ง

หลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของ
พระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นาท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทาการสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์
และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
นาท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุด
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์
เกือบทั้งเมือง
ค่า

รับประทานอาหารค่า

ณ

ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Ayeyawadee Riverview Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันที่สอง

มัณฑะเลย์ – มิงกุน – สกายน์ – อังวะ

( B/ L / D )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือทวนน้าอิระวดี
ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี
พระเจ้าปดุงจึงได้สวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ

ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์นั้น

แฝงด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านที่มีการสร้างองค์เจดีย์จาลองไว้
ริมฝั่งน้าอิระวดี หรือ เอยาวดี นอกจากนี้ยังมีระฆังมิงกุนซึ่งเป็นระฆังที่หล่อเตรียมไว้สาหรับ
พระเจดีย์ มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจาก ระฆังในประเทศรัสเซีย ท่านจะได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพม่าที่อาศัยอยู่สองฝั่งน้าและบนเรือที่ดูเรียบง่ายและมีเสน่ห์ที่
ประทับใจ

เป็นความทรงจาที่ดีซึ่งครัง้ หนึ่งของสองฝั่งเจ้าพระยาเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน

ครั้นสมัยก่อนรัชกาลที่ ๗ ของไทย

จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม"เจดีย์พญาเธียรดาน" เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359
เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธ
ศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7
ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะ
ยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่
พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์

แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับ

สมญานามว่า “ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ”
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เมื่อได้เวลาสมควรนาท่านล่องเรือกลับกรุงมัณฑะเลย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

หลังจากนั้นนาท่านล่องเรือแม่น้าอิระวดี นาชมเมืองสกายน์
นาชมวิวยอดดอยสกายน์

ซึ่งในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่ชื่อ
สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่
ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่
ไหล่เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้าอิรวดี
ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ
10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง
59 ปี

โดยภายหลังเกิดการชิงอานาจ

กันและพระเจ้าโดะมินพญา

ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ามิดแง

ตรงที่บรรจบกับแม่น้าอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

ดอยสกายน์นั้นเป็น

ภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขาโดยมี
แม่น้าอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวทีว
่ ่านั้นอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอด
ดอยสกายน์
หลังจากนั้นชม”เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์
นมนาง”

สร้างขึ้นโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี

ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว
แก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่าแบบสิงหล

หรือ

เจดีย์ทรงลังกา โดยมีตานานเล่าว่าองค์ระฆัง
ทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้

ได้ต้นแบบมาจากถัน

ของพระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่
องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร
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เจดีย์นี้มเี ส้นรอบวงขนาด 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน
หลังจากนั้นพาชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่
ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งว งกลม
นาท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ(Innwa)หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่
ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907

โดยพระเจ้า

โดมินพญา ซึ่งช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของ
พม่าแต่ด้วยเหตุแห่งบริเวณที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแม่น้าแยก
เมืองออกเป็น 2 ฝั่งทาให้ถูกไทยใหญ่และมอญรุกรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Ayeyawadee Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ ( B / L / - )

เช้า

นาท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดีเมื่อปี พ.ศ. 689
สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชย
ั หน้าตัก
กว้าง 9 ฟุต
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ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี)
เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่า
ให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วด
ั ทองคา

จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้

น้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่
ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า

โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมี

โบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสาคัญ
ล้างพระพักตร์ ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระ
พุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาย
อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400
Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
Info@greentravelthailand.com,

M: +66 (0)91 536 2445

F: +66 (0) 2 730 8002
www.greentravelthailand.com

นาท่านทาบุญที่วัดมหากันดายงซึ่งเป็นโรงเรียน
สอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่าโดยมี
สามเณรและพระจาพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป
จากนั้นชมสะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่
ยาวที่สุดในโลก โดยมีเสาไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมี
อายุกว่า 200 ปี

12:00

นาท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อทาการเช็คอิน

และเดินทางกลับโดยสายการบิน

บางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG710 เวลา 14:05 น
16:30

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตรานีร้ วม
- ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ, ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ
- ไกด์ทอ
้ งถิ่นที่มีความชานาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าวีซ่าเข้าพม่า
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและค่าประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

อัตรานีไ
้ ม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีนามั
้ น ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
- ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3 %

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2

นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น ( รูปขาว ดา หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย
่ ว: 11/06660

Ramo World Co., Ltd.
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022
Info@greentravelthailand.com,

M: +66 (0)91 536 2445

F: +66 (0) 2 730 8002
www.greentravelthailand.com

