กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

xx.xx น.

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ย่ำงกุ้ง – หงสำวดี

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตูท.ี่ ...... เคำน์ เตอร์ .........สำยกำรบิน............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งย่ ำงกุ้ง ประเทศพม่ ำ โดยเทีย่ วบินที.่ ..................
(เวลำทีป่ ระเทศพม่ ำจะช้ ำกว่ำประเทศไทย 30 นำที)
คณะเดิ นทางถึ งสนามบินนานาชาติเม็งกะลาดงเมืองย่างกุง้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง เมือง
หงสำวดี (Hansawadee) หรื อคนมอญเรี ยกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่ งเป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ ชาติพม่า
นาท่านชมพระธาตุที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและ
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า พระธำตุมุเตำ (Shwe Mordore)
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นเจดียท์ ี่สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช
ของไทย เคยมาสัก การะ เจดี ย ์องค์น้ ี เป็ นศิ ล ปะที่ ผ สมผสานระหว่า งศิ ล ปะพม่ าและศิ ล ปะของมอญได้อย่า ง
กลมกลื น พระเจดี ย ์สู ง 377 ฟุ ต สู ง กว่า พระเจดี ย ์ช เวดากอง 51 ฟุ ต มี จุ ด
อธิ ษฐานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ อยู่ตรงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วย
น้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและไม่
แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่ งนี้
ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ(หู ) ตามพระราช
ประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่ อนขึ้ นครองราชย์ จากนั้นนาท่านเข้าชม พระรำชวังบุ เรงนอง

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(Kanbawza Thardi Palace) พระราชวังแห่งนี้เคยเป็ นที่ประทับของท่านพระเจ้ ำบุเรงนอง ผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญ
ว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และ พระนำงสุ พรรณกัลยำ กับ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อ
ต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูก
สร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรม
ศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีหอ้ งบรรทม พระที่นงั่ ขี้ผ้ งึ และพระที่นงั่ สิ งค์ (จาลอง) ให้ท่านได้เข้าชมและเก็บ
ภาพไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยำสน์ เฉว่ ตำเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรื อ พระนอน จัดเป็ น พระนอน
ที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่
เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อม
พระบาท ซึ่ งจะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริ เวณ
ของวัดมีของที่ระลึกจาหน่ายหลายชนิด ส่ วนใหญ่จะเป็ นงานฝี มือ ไม้แกะสลัก
ฝี มื อ ช่ า งหงสาวดี เช่ น พระพุ ท ธรู ป แกะสลัก จากไม้จ ัน ทน์ ห อม กล่ อ งใส่
นามบัตร จานรองแก้ว และอื่นๆ อีกหลายชนิ ด จากนั้นเข้าชม พระพุทธรู ป 4
ทิศ หรื อ เจดี ยไ์ จ้ปุ้น (Kyaikpun Pagoda) สร้ างในปี 1476 ก่ อเป็ นแกนทึ บ
สี่ เหลี่ยมอยูต่ รงกลาง รอบๆ มีพระพุทธรู ปนัง่ สู ง 30 เมตร ประดิษฐานอยูท่ ้ งั สี่
ทิศ แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่ พระองค์ในภัทรกัป เล่ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรี
สี่ พี่นอ้ งที่มีพุทธศรัทธาสู งส่ งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชี วิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

ย่ ำงกุ้ง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง จากนั้น
นาท่านชม เจดีย์โบตะทำวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรู ปอัญเชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่น้ ี ให้กาลังทหารมาเฝ้ าไว้ แต่เจดียอ์ งค์
ที่เห็นปั จจุบนั นั้น เป็ นองค์ที่สร้ างขึ้นใหม่ เจดี ยอ์ งค์เดิ มนั้นได้พงั ทลายลง
มาจากการทิ้งระเบิ ดของฝ่ ายสัมพันธมิ ตรใน ค.ศ.1943 ปรากฏว่าได้พบ
พระพุทธรู ปทองคา เงิน และสาริ ด อีก ราว 700 องค์ และจารึ กดินเผา อีก
จานวนหนึ่ ง ปั จจุบนั ได้นามาจัดแสดงไว้ให้ชมบางส่ วนเท่านั้น เป็ นนี้ เป็ น
เจดียท์ รงระฆังสู ง 40 เมตร ข้างในกลวง มีงานประดับด้วยกระจกสี ที่ประณี ตสวยงาม ผนังด้านในเจาะเป็ นช่อง
คูหาเล็กๆ ไว้สาหรับนัง่ สมาธิ ด้านตัววัดแยกออกมาให้ท่านได้สักการะ เทพทันใจ เป็ นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้
เร็ วดัง่ ใจเลยที เดี ย ว ส่ วนด้า นนอกเป็ นบึ ง น้ า มี เต่ า อาศัย นับพันตัว และยัง มี บ รรยากาศร่ ม รื่ น จากนั้นนาท่ า น

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เดินทางสู่ พระเจดีย์ซูเล (Sule Pagoda) เจดียท์ รงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุง้ สร้างในสมัยที่องั กฤษยังปกครอง
พม่าอยูเ่ ปรี ยบเจดียซ์ ูเลนี้ได้ดงั่ หัวใจของย่างกุง้ เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดียน์ ้ ี เป็ นศูนย์กลาง นาท่าน
กราบขอพรจาก เทพทันใจ เป็ นเทพที่มีจิตใจดี จนผูค้ นส่ วนมากที่มากราบไหว้ขอพร ก็จะได้สมใจนึ กเร็ วทันใจ ที่
ปรารถนา ที่ ฝั่งตรงข้ามของเจดี ยซ์ ู เล มี สวนสาธารณะมหาบัณฑุ ละ ภายในสวนมี อนุ สาวรี ยอ์ ิสรภาพ รู ปเสา
แหลมสู ง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหิ นสู ง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเอง
กึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่ น กะยิน(กะเหรี่ ยง) กะยา และชิ น จากนั้นนาท่านชม
เจดีย์กำบำเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดียท์ รงกลมมีความสู งและเส้นผ่าศูนย์กลางวัด
ได้เท่ากันคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็ น
สถานที่สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6 ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ภายในท่านจะได้
ชม พระมหามุนีจาลอง (องค์จริ งอยูท่ ี่มณั ฑะเลย์ 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า) และ
บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สาวกที่ สาคัญยิ่งสององค์ โดยรอบมี พระพุทธรู ป
หลากหลายองค์แตกต่างกันไป พระพุทธรู ปเหล่านี้ ได้รับมาจากประเทศต่างๆ ที่มอบให้แก่รัฐบาลพม่าเนื่ องใน
การสังคายนาพระไตรปิ ฏก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองย่างกุง้ ท่านนมัสการ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย ์
ทองคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อ
เสริ มบา รมีในสถานที่ที่เปรี ยบเสมือนได้กบั จิตวิญญาณของชาว
ย่างกุง้ และชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลำนอธิษฐำน จุดที่บุเรงนองมา
ขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดียม์ ีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ พระเจดี ยน์ ้ ี ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลาย
รัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฏฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอด บริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศ ซึ่ ง ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาท ซ้อนเป็ นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดี ยล์ ว้ นมี
ตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้ง
เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่ วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิ มได้ จึงถื อเป็ นสัญลักษณ์ แห่ ง
ความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้
รั บประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัต ตำคำร พร้ อมชมโชว์หุ่นกระบอก การร่ า ยราด้วยนาฏศิ ลป์ ของพม่ า ที่ งดงามยิ่ง
ผสมผสานกับการแสดงแบบประยุกต์ ต่าง ๆ เช่น การโชว์การแตะกระกร้อ ที่ท่านจะชมด้วยความทึ่งในความเก่ง
และความหวาดเสี ยว ณ ภัตตาคารการเวก ริ มทะเลสาบหลวง
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
xx.xx น.
xx.xx น.
ค่ำ

เช้ ำ

ย่ ำงกุ้ง – มัณฑะเลย์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็งกะลาดง อาคารภายในประเทศนาท่านสักการะ พระพุทธไสยำสน์ เจำทัตยี หรื อ
พระนอนตำหวำน (Kyauk Htatgyi Buddha) เป็ นองค์พระที่มีความสวยงามองค์
หนึ่ ง มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่ ง
เป็ นศิลปะที่แตกต่างกับไทย จากนั้นนาท่านชม พระพุทธรู ปหยกขำว (White jade
Buddha) สร้ างจากหิ นหยกก้อนใหญ่นามาจากเมื องมัณฑะเลย์ มี ความงดงามยิ่ง
และ มีรอยพระพุทธบาทจาลอง ให้ท่านได้สักการะ นาท่านชม วัดพระเขีย้ วแก้ ว (Tooth relic Temple) ซึ่ งสร้าง
ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจาลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนามาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสำยกำรบิน .......... เทีย่ วบินที.่ ........
คณะเดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ปั จจุบนั นี้ มีฐานะเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของพม่ารองจาก ย่างกุง้ เป็ นราชธานี
สุ ดท้ายของราชวงศ์พม่า ก่อนที่ระบอบกษัตริ ยจ์ ะถูกโค่นล้มลงและก่อนจะตกเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
04.00 น.

(3)

(4)

ย่ ำงกุ้ง – มัณฑะเลย์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

นาท่านเดินทางสู่ วัดมหำมัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่ งแปลว่า วัดปราชญ์ผยู ้ ิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยูห่ ่ าง
จากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนที่ตดั ตรงไปสู่ อมรปุระ สร้างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่
ต่อพญา แต่ร้อยปี ให้หลัง นั้นเกิ ดไฟไหม้ครั้ งใหญ่ ทาให้ตอ้ งสร้ า งซ้ า ขึ้ นใหม่ นาท่า น
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ งของพม่า หากได้ร่วมพิธีลา้ ง
พระพัก ตร์ พ ระมหามัย มุ นี ชี วิตจะมี แต่ ความสุ ข ความเจริ ญ เล่ ากันว่า ถื อเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรู ปทองคา ขนาดใหญ่ ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ป
ทองคาเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สู ง 12 ฟุต
7 นิ้ว หุ ้มด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9
ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรื อวัดพยา
จี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟ
ไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426
ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิ มโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้
ว่า เป็ นวัดที่ สร้ า งใหม่ที่ สุ ดแต่ ประดิ ษ ฐานพระพุ ทธรู ปเก่ าแก่ ที่สุ ดในเมื องพม่ า โดยรอบๆ ระเบี ย งเจดี ยย์ งั มี
โบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

เทีย่ ง
บ่ ำย

xx.xx น.
xx.xx น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่ เขำ Mandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของพระราชวัง เขาลูกนี้ สูง 240 เมตร
เป็ นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ นยอด
เขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบ
ทั้งเมือง ให้ท่านบันทึ กภาพไว้เป็ นที่ระลึ ก จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
เมืองอมระปุระ นาท่านชม สะพำนอูเบียน สร้ างขึ้นจากไม้สักที่ยาว
ที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุ
ระ มุ่งตรงไปสู่ เจดีย์เจ๊ ำต่ อจี อยูอ่ ีกฟากหนึ่ งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียน เป็ นแม่
ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่ร้ื อจากพระราชวังเก่าแห่ งกรุ งอังวะ จานวน 1,208 ต้น ที่สร้าง
ไว้เมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร เป็ นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม พระรำชวังหลวง มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจกั รวาล
แบบพราหมณ์ ป นพุ ท ธ โดยสมมุ ติว่าเป็ นจุ ดศู นย์กลางของโลก (เขาพระสุ เมรุ ) เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส มี ก าแพง
ล้อมรอบทั้งสี่ ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาท
หุ ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สู ง 78 เมตร รอยอดี ตสุ ดท้ายก่ อนพม่าเสี ย
เมืองให้แก่องั กฤษ นาท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการ
สั ง คายนาพระไตรปิ ฎกที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในโลก ครั้ งที่ 5 มี แ ผ่ น ศิ ล าจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้ง หมด 84,000 พระธรรมขัน ธ์ และหนัง สื อกิ น เนสบุ๊ ค ได้
บันทึกไว้วา่ เป็ นพระไตรปิ ฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นาท่านชม วัดชเวนันต่ อ (Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยูใ่ น
เขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็ นสิ่ งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยงั
เหลื อรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยงั ที่ปัจจุบนั เป็ นที่
ประทับนัง่ สมาธิ ของพระเจ้า มิดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อและสิ้ นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่ งนี้ จากนั้นนาท่าน
เดินทางเข้าสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อขอพระราชวัง เขาลูกนี้ สูง 240
เมตร เป็ นจุดชมวิว ทิวทัศ น์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ นยอดเขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็ น
ทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็งกะลาดง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที.่ ..............
คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

