
Myanmar Be Enchanted 

มัณฑะเลย์ - มินกุน 3 วัน 2 คืน   
กำหนดการเดินทาง : วันนี้ – 30 มิ.ย. 66 

วันแรก  มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอว ์– วิหารไม้สักทอง - มัณฑะเลย์ฮิลล์           ( D) 

13.55 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที)  
เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่
มีการเปลี่ยนแปลง   ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดใน
พม่า จากนั้นนำชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 
30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระ ไตรปิฎกครั้งที่5  มีจารึกลงบนหินอ่อน 729 
แผ่นเป็นภาษาบาลี   จารึกพระไตรปิฎก 84,000  พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 
รูปในการคัดลอก และใช้เวลานานถึง หกเดือน   พระไตยปิฏกที่ชำระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น 
“พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก” นำทุกท่านเย่ียมชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (วิหาร
ไม้สักทอง) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิ ตรตระการตา ด้วย
ลวดลายแกะสลักประณีต ทั้งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า  เป็นวัดถือได้ว่า เป็นงานฝีมือ ของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลย ์ 
จากนั้นนำท่าน เมืองหลวงเก่า มัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบวิหาร ชมทัศนียภาพ
เมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์  

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

วันที่สอง   มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - สะพานอูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์ – มิงกุน  
เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – มัณฑะเลย์      (B,L,D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิ
จักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ)   
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก 
ระดับน้ำในทะเลสาบมีน้ำขึ้นหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล สะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 
กิโลเมตร เรียกว่า สะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานี
มาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอังวะ เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น 
ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี   นำท่านทำบุญถวายปัจจัย ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,400 รูป ณ วัด
มหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน 



ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่า
เรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน  ในช่วงเพลาจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถว เพ่ือรับบาตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุ้งเผา 
นำท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเว
ไจยัต เขตเมืองอมรปุระทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระบนเกาะกลางลำ
น้ำ    อิรวดี ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น  ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่ง
บ้านกึ่งแพ” แต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก น้ำจะสูงกว่า 10 เมตร 
ชาวพม่าจึงสร้างบ้านกึ่งแพ น้ำขึ้นสูงก็ยกบ้านขึ้นที่ดอน น้ำลงยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำ นำท่านชม 
เจดีย์มิงกุน  พระเจ้าปดุง  ทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้ว ชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐาน
ที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสำเร็จ จึงทำสงครามแผ่ขยาย  พร้อมกับเกณฑ์แรงงาน ก่อสร้างเจดีย์มิงกุน
หรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้
ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม ในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณ   งาน
ก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต   จากนั้นนำท่านชม ระฆัง
มิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่อ
อุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 
10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน    นำชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐาน
อยู่เหนือระฆัง  มิงกุน ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามาก  โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดา
ในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน   จึงได้รับ
สมญานามว่า  ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาล
คือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ   หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

วันที่สาม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ     (B,--,-) 

03.30 น. เช้าตรู่ เดินทางจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่วัดพระมหามุน ีพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุน ี
04.00 น. นำท่านนมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เป็น 1

ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่
ทรงเครื่องกษัตริย์ พระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ
ประเทศพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผู้รู้อันประเสริฐ" ด้วยความเช่ือว่าพระพุทธมหามัยมุนี
เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทาน
ลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกเช้าในเวลาประมาณ 04.00 
น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทา
นาคาอย่างดี  พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวาย
พระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท แล้วนำกลับคืนแก่สาธุชนผู้



นั้นไปบูชาต่อ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่ พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ่งว่า "พระเนื้อนิ่ม" ซึ่ง
เกิดจากการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป่ำไปทัวทั้งองค์ ซึ่งหากเอานิ้วกดลงไป
จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ชั้น สมควรแก่
เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  

 เช้า    บริการอาหารเช้า (BOX SET) 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

     ********************************* 

มัณฑะเลย์ - มินกุน 3 วัน 2 คืน 
Hotel 2 pax 3-5 pax 6-9 pax 10-14 pax 15-19 pax 20-29 pax 30 pax พักเดี่ยว 
3 star 12200 10500 8700 8000 7300 7000 6600 2000 
4 star 12900 11200 9400 8700 8000 7700 7300 2700 
5 star 13600 12200 10000 9400 8700 8400 8000 3500 

-ค่าประกันโควิทซ้ือผ่าน Agency Myanmar     
อายุ 1 - 60 ปี = 2000 บาท / ท่าน 
อายุ 61- 75 ปี = 2800 บาท / ท่าน 
อายุ 75 & up = 3800 บาท / ท่าน 
3 Star Hotel   :  MANDALAY  VICTORIA PALACE HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
4 Star Hotel   :  MANDALAY  EASTERN PALACE HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
5 Star Hotel   :  MANDALAY  HILTON  ,MARCUE MANDALAY HILL RESORT HOTEL หรือ เทียบเท่า 
อัตรานี้รวม  
-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน 
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ   -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ 
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ   
อัตรานี้ไม่รวม  
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม  -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า พนักงานบริการทุกที่ 
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ  -ค่าวีซ่ากรณีต่างชาติ 
-ค่าประกันโควิทซ้ือผ่าน Agency Myanmar    -ค่าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์  และมินิบาร์   
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมในการบริการนำเที่ยว   (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มีVAT) 
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, 
ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสม
ไมล ์
(ถา้มี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 

 
 
 
 
 



 
 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 
 

 
 


