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สถานที่ : ประเทศเมียนมา
ยางกุง-อินเล-มัณฑะเลย์

OUTBOUND
TRIP เพ� อชมไฮไลท

ของทริปนี้

สแกน

QR code

THE FAITH
OF MYANMAR

DAY 1
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
กรุงเทพฯ-พระลาภมุนี-พระเจดีย์โบตาตาว-
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

08.50 น.

   ดินแดนแห่งศรัทธากับอารยธรรมล้ำาค่า ไหว้พระ
ท่องพุทธสถาน ขอพรแบบทันใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ย่างกุ้ง ยลเสน่ห์แห่งสายน้ำา อาทิตย์อัสดง ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติท่ีเมืองอินเล และเยือนราชธานีสุดท้าย
ของเมียนมา เที่ยวชมความโอ่อ่าของพระราชวัง
เมืองมัณฑะเลย์ ชมพิธีล้างพระพักตร์พิธีศักดิ์สิทธิ์
แบบโบราณ ต่ืนตากับสะพานไม้สักท่ียาวท่ีสุดในโลก
และตื่นใจกับอดีตเมืองพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุด
แห่งหนึ่ง

คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 
ชัน้ 4 แถว F เจ้าหน้าทีช่ยัทวัร์พร้อมต้อนรบั
และอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูเ่มืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา 
โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS 

06.30 น.

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วิถีแหงศรัทธา ท่ีเมียนมา

มิงกะลาบา...

28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
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ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

ช่วงค�่า

09.40 น.

เที่ยวบินที่  PG 701 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที

ถงึสนามบนิย่างกุง้ (เวลาท้องถิน่ช้ากว่า
ประเทศไทย 30 นาท)ี ออกเดินทางโดย
รถบสัเพือ่สกัการะ พระลาภมนุ ีหรอื พระ
พทุธรูปหนิอ่อน ทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อน
ทัง้องค์ ซึง่ใหญ่ท่ีสดุของเมียนมา สงู 37 
ฟตุ กว้าง 24 ฟตุ หนกั 600 ตัน เป็นพระ
พุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจาก
ประเทศสิงคโปร์ และศรลีงักา ลกัษณะยก
พระหตัถ์หนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากพระองค์
หมายถึงการไล่ศตัร ูและประทานพร

สกัการะ พระเจดย์ีโบตาตาว (Botataung 
Pagoda) รมิฝ่ังแม่นำา้ย่างกุง้ สร้างเป็น
อนุสรณ์คราวรับเสด็จเส้นพระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจ้าจากประเทศอนิเดยี พร้อม
สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวเมียนมา และ
ผู้ที่มาเยือนให้ความเคารพศรัทธามาก 
เนือ่งจากขอพรแล้วจะได้ดัง่ใจทีป่รารถนา 
เรยีกว่าทนัอกทันใจ ต่อด้วยสกัการะ พระ
พทุธรปูทองค�านนัอูพญา พระพทุธรปูปาง
มารวิชยั มพีทุธลกัษณะงดงาม เคยถกูนำาไป
จัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาประเทศ
อนิเดยี    

นำาเข้าที่พักโรงแรม MELIA YANGON 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คนื) (5 ดาว)

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
(Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบชูา
อนัศกัดิส์ทิธิข์องเมยีนมา พระเจดย์ีทีไ่ด้รบั
ขนานนามว่าเป็นเจดย์ีทีส่วยทีส่ดุในโลก
และเป็นเจดย์ีคู่บ้านคูเ่มืองเมยีนมา มอีายุ
กว่า 2,500 ปี  องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองคำา
หนกั 23 ตนั บนยอดประดบัด้วยทบัทมิ
ขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรตั 
ภายในประดษิฐานพระเกศาธาต ุ 8 เส้น 
และอัฏฐะบริขารของพระพุทธเจ้า 
(เตรียมเครือ่งสกัการะ โสร่ง หรอื ซิน่ ให้
กบัสมาชกิ)

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

พระเจดีย์โบตาตาว

พระพุทธรูปทองค�านันอูพญา 

พระลาภมุนี
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DAY 2

DAY 3

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ทะเลสาบอินเล-วัดชเวยานพี

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
วัดงาเพจอง-วัดพองดออู-สวนลอยน้ำา-
หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

08.00 น.

09.10 น.

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่รัฐฉาน โดยสายการบิน  
AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่  K7 216
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที

ถึง สนามบนิเฮโฮ (Heho) เมืองหลวงเก่า
ของรัฐฉาน (Shan State) เดินทางสูท่ะเล
สาบอนิเล (Inle Lake) ท่ีเกดิจากลำาธาร
หลายสายไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนาน
ไปทัง้ทศิตะวนัตกและตะวนัออก รอบ ๆ 
ทะเลสาบมีชุมชนชาวอินทาอยู่มากกว่า 
200 แห่ง ระหว่างทางแวะชม วดัชเวยานพี 
(Shwe Yan Phe) ซึง่แปลว่าสมปรารถนา
สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มอีายรุาว 115 ปี  
ปัจจบัุนวดัแห่งนีเ้ป็นสถานทีศ่กึษาธรรม
ของสามเณร

นั่งเรือล่องทะเลสาบอินเล เข้าสู่ที่พัก 
SOFITEL INLE LAKE MYAT MIN (พกั 
2 คนื) (5 ดาว) ชมบรรยากาศโรแมนติก
ของรีสอร์ตท่ามกลางภูเขาล้อมรอบยาม
พระอาทติย์ขึน้ และอสัดงทีง่ดงาม

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นัง่เรอืไป วดังาเพจอง (Nga Phe Chaung) 
เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึง่ในทะเลสาบอินเล 
ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน 
จดุเด่นคอืวหิารหลงัเก่าสร้างข้ึนด้วยไม้สกั
ถงึ 654 ต้น เพือ่ประดษิฐานพระพทุธรปู
สำาคัญ และยังมีบัลลังก์พระแกะสลัก
ปิดทองอายกุว่า 1,000 ปี อนัเป็นสมบติั
เก่าแก่ของรฐัฉาน

นำาชม วดัพองดออ ู(Phaung Daw U) 
หรอื วดัพระบัวเขม็ “พระบวัเข็ม” เป็น
พระรปูทีแ่กะขึน้จากกิง่ไม้พระศรีมหาโพธิ์ 
ลงรกัปิดทองเป็นรูปพระเถระนัง่ก้มหน้ามี
ใบบวัคลมุศรีษะ และมเีขม็หมดุปักอยูต่าม
ตวัหลายแห่งนัง่ประดษิฐานอยูบ่นดอกบวั
หงาย ดอกบวัควำา่รองรบั เมือ่หงายใต้ฐาน
ดจูะพบลายลกัษณ์ป้ันทรงนนูตำา่รปูดอกบวั
ใบบวั และรปูปลา จงึเรียกว่า พระบวัเขม็

ทะเลสาบอินเล

วัดชเวยานพี
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ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

นำาชม สวนลอยน�า้ ขนาดใหญ่ (Floating 
Garden) ทีป่ลกูขึน้ในทะเลสาบอนิเล อาทิ 
พรกิ ผกักาด มะเขอืเทศ ฯลฯ 

นำาชม หมูบ้่านทอผ้าใยบวั ชุมชนชาวอินทา
ทีอ่าศัยอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบในเขตรฐัฉาน 
มอียูม่ากกว่า 32 หมูบ้่าน โดยมอีาชีพทำา
เกษตรกรรม และการประมง มอีาชพีเสรมิ
คือการทอผ้าจากใยบัว ด้วยการนำาเอา
วตัถดุบิจากธรรมชาตอิย่าง “ใยของก้าน
บวัหลวง” มาขมวดเกลยีวเป็นเส้นยาว ก่อน
จะนำามาถกัทอเป็นผนืผ้า และเคร่ืองนุง่ห่ม
ทีม่ทีัง้ความสวยงาม และได้ราคาดี

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

วัดพองดออู

สวนลอยน�า้

วัดงาเพจอง 
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสูม่ณัฑะเลย์ โดยสายการบนิ 
AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่ K7 705
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 35 นาที

ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ 
(Mandalay)

ชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ และพิพธิภัณฑ์ 
ที่เก็บของมีค่าต่างๆ ของกษัตริย์ อาทิ 
ข้าวของเคร่ืองใช้ ชดุขนุนาง ลายพระหตัถ์
ของพระนางศภุยาลตั ต้ังอยู่ใจกลางเมอืง 
แนวกำาแพงจากเหนอืจรดใต้ยาว 225 เมตร 
และจากตะวนัตกจรดตะวันออกยาว 2,215 
เมตร แบ่งเป็นเขตพระราชฐานช้ันนอก
ชัน้กลาง ชัน้ใน ภายในมหีอสงูบรรจพุระ
เขีย้วแก้ว   

เดนิทางสู ่วดัชเวนันดอว์ ชม ต�าหนักไม้
สกัทอง แกะสลกัได้อย่างงดงามยิง่ไม่ว่าจะ
เป็นบานประตู หน้าต่าง ซ่ึงแต่เดิมตำาหนกั
แห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจ้ามนิดง สร้าง
ไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2423 เดมิอยูใ่นพระราชวงั
มณัฑะเลย์ หลงัจากพระเจ้ามนิดง

ช่วงเช้า
ช่วงค�่า

09.10 น.

09.45 น.

DAY 4
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-
วัดชเวนันดอว์-สะพานอูเบง

สิน้พระชนม์ พระเจ้าสีป่อได้ถวายตำาหนกั
นีใ้ห้แก่ทางวดัชเวนนัดอว์ นำาชม วดัมหา
มยัมุน ีสกัการะพระมหามยัมุน ี(Maha-
muni Buddha Image) เป็นพระพทุธ
รปูทรงเครือ่งกษตัรย์ิปางมารวชิยั หน้าตกั
กว้าง 2.5 เมตร สงู 4 ฟตุ 7 นิว้ หนกั 6.5 
ตนั เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 ของ
เมยีนมา 

เดนิทางสู ่เมอืงอมรปรุะ (Amarapura) 
ชม สะพานอูเบง (U Bein Bridge) ยาม
อาทิตย ์อัสดงทาบแสงลงทะเลสาบ
ตองตะมานผ่านสะพานไมส้ักที่ยาวที่สุด
ในโลก ช่างเป็นภาพทีง่ดงามยิง่

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักโรงแรม  
MERCURE  MANDALAY HILL RESORT   
หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คนื) (5 ดาว)

พระราชวังมัณฑะเลย์

ต�าหนักไม้สักทอง

สะพานอูเบง
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• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  กำาหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 10,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ทัง้สิน้ เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิระหว่าง
ประเทศ ลดราคา

56,800 บาท

61,800 บาท

8,600 บาท

7,300  บาท

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

DAY 5
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
วัดมหามัยมุนี-เจดีย์กุโสดอร์-กรุงเทพฯ

เดนิทางสู ่วัดมหามัยมุนี (Mahamuni 
Temple) สกัการะ พระมหามยัมนีุ และ
ชมพธิล้ีางพระพกัตร์ในช่วงเช้ามืดทกุวนั
เป็นพธิทีีศ่กัด์ิสิทธิ ์ซึง่ปฏบัิติสืบทอดต่อกัน
มาช้านานไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียว  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม พกัผ่อนตามอัธยาศัย

นำาชม เจดีย์กุโสดอร์ (Kuthodaw 
Pagoda) เป็นวัดทีพ่ระเจ้ามนิดง สร้างขึน้
เพื่อเป ็นอนุสรณ ์แห ่งการสังคายนา
พระไตรปิฎก ครัง้ที ่4 และพระองค์ทรงให้

เช้าตรู่

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

19.10 น.

21.35 น.

จารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ 
ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ซึ่งถือว่าเป็น
พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ทีส่ดุในโลก และนบั
เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีม่กีารบนัทกึ
พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาล ี และได้นำามา
ประดษิฐานในมณฑป อยูร่อบเจดย์ีมหา
โลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จำาลองรปูแบบ
มาจากพระมหาเจดีย์ชเวซกิองแห่งเมอืง
พกุาม

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ 
BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ PG 714 
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาที  

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

วัดมหามัยมุนี


