
 

 

 

 แมส่อด พระธาตอุนิแขวน หงสาวด ียา่งกุง้  
มะละแหมง่ พะอนั 6 วนั 5 คนื 

เทีAยวรฐัมอญ ตะลอนรฐักะเหรีAยง นมสัการพระ 
ธาตอุนิแขวน ทอ่งดนิแดนอารยะธรรมพนัปี 

 

 
 
จากชายแดนแมส่อด มุง่หนา้สูพ่ระธาตอุนิแขวน 
ขึ<นไปสมัผัสกลิBนไอแหง่ความศรัทธาและน่าอศัจรรยข์องธรรมชาตบินยอดเขาอนัเป็นทีBตั <งของพระธาตอุนิแขวน 
กอ่นทอ่งไปในดนิแดนอดตีราชธานอีนัยิBงใหญข่องมอญ ณ เมอืงหงสาวด ีและนมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง 
สิBงศกัดิOสทิธิOคูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศพมา่ ณ มหานครยา่งกุง้ แลว้เทีBยวไปในรัฐมอญและตะลอนรัฐกะเหรีBยง 
เต็มสขุตลอดทรปิกบัมหศัจรรยข์องการเดนิทางสูด่นิแดนอารยะธรรมพันปี... 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 
                                                                                                                          
วนัแรก: ดา่นแมส่อด – เมยีวด ี– พระธาตอุนิแขวน            
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนัทีB ดา่นแมส่อด หลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ 

นําทา่นออกเดนิทางไปตามถนนเสน้ใหมท่ีBตดัหลบภเูขาดาวนา (Dawna Range) หรอืเรยีกกนัวา่ 
‘ทวิเขาดอยมอนกจุ’ู ทีBมคีวามยาวประมาณ 38 กโิลเมตรซึBงเชืBอมตอ่ไปยงัเมอืงกอกะเร็ก 
(Kawkareik) กอ่นเขา้สูเ่มอืงพะอนั (Hpa-An) 

 
เทีAยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 
บา่ย            เดนิทางถงึเมอืงไจทโ์ถ ่กอ่นเดนิทางสู ่คมิปนูแคมป์ (เชงิเขาไจทท์โีย) เปลีBยนขึ<นรถ 
                  ทอ้งถิBนนําทา่นขึ<นสูพ่ระธาตอุนิแขวนบนยอดเขาเปาเลา ชมทศันยีภาพป่าเขา นํ<าตก และลําธาร 
                  อนัสวยงามสองขา้งทาง สมัผัสถงึความเย็นซึBงจะคอ่ยๆ เย็นขึ<นเรืBอยๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาต ุ
                  อนิแขวน ชมทะเลหมอกแหง่ขนุเขา ตืBนตาตืBนใจกบัพระธาตอุนิแขวนซึBงอยูใ่กลท้ีBพัก ใชเ้วลา 
                  เดนิทางสบายๆ สายลมเย็นนําพาความสดชืBนใหรู้ส้กึสบายๆ นําทา่นนมสัการ พระธาตอุนิแขวน  
                  ซึBงเป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั <งอยูบ่นกอ้นศลิาใหญปิ่ดทองหมิBนเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา นับเป็น 
 



 

 

                  สิBงมหศัจรรยแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่และเป็นแรงบนัดาล 
                  ใจของกวซีไีรท ์คณุมาลา คําจันทร ์ทีBแตง่วรรณกรรมเรืBอง ‘นริาศเจา้จันทรผ์มหอม’                      
                  นําทา่นเชค็อนิทีBโรงแรม Kyaikhto Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
คํAา              ä บรกิารอาหารมื]อคํAา ณ หอ้งอาหาร หลงัจากนั<น เชญิทา่นไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศยั  
                  ทา่นสามารถนัBงสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ 
                  ระเบยีงทีBยืBนสูพ่ระเจดยีไ์จทท์โีย ควรเตรยีมเสื<อกนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ และเบาะ 
                  รองนัBงเพราะพื<นทีBนัBงมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี<เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีBเปิดสําหรับบรุษุ 
                  ปิดเวลา 20:00 น. 
   
วนัทีAสอง: หงสาวด ี– ไจทป์อลอ – พระธาตมุเุตา –  ยา่งกุง้ – เจดยีช์เวดากอง            
 
05.00 น. เ ช ิ ญ ท่ า น น มั ส ก า ร พ ร ะ ธ า ตุ อิ น แ ข ว น  ใ ส่ บ า ต ร พ ร ะ ส ง ฆ ์

นมสัการพระธาตอุนิแขวนและสิBงศกัดิOสทิธิOบนภเูขา ถา่ยรปู และชมทศันยีภาพรอบๆ พระธาต ุ 
 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั<นเกบ็สมัภาระเพืBอเดนิทางลงจากเขาไจทท์โีย ออกเดนิทางสูว่ดัไจทป์อลอ 
 
08:30 น.      เดนิทางถงึ วดัไจทป์อลอ (Kyaikpawlaw) หรอื ‘พระไฝเลืBอน’ ตามประวตักิลา่วา่มพีระพทุธรปู 
                   ลอยนํ<ามาจากลงักาและมอีายมุากกวา่ 2,000 ปี ปิดทององคพ์ระทั <งองค ์แตม่จีดุหนึBงตรงหางคิ<ว 
                   เหมอืนไฝเกดิขึ<น จะปิดทองกีBครั <งกย็งัเกดิเป็นจดุดําๆ อยูต่ลอดเวลา ทางวดัจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีB 
                   ตําแหน่งดงักลา่วอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ี<กนัวา่ ‘พระไฝเลืBอน’ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง 
                   ออกจากเมอืงไจทโ์ถ ่เพืBอเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงหงสาวด ี(Bago) 
 
11:30 น.      เดนิทางถงึ เมอืงหงสาวด ีหรอืทีBคนพมา่เรยีกวา่ ‘พะโค’ อดตีราชธานขีองมอญทีBเกา่แกแ่ละ 
                   ยิBงใหญท่ีBสดุ มอีายมุากกวา่ 400 ปี  
 
เทีAยง                    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารในเมอืงหงสาวด ี 
 
13:00 น.      หลงัอาหาร นําทา่นชมและสกัการะ เจดยีช์เวมอดอว ์หรอื พระธาตมุเุตา ซึBงเป็นเจดยีท์ีBสงูทีBสดุ 
                   ในหงสาวดแีละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ นอกจากนั<นยงัเป็น 
                   เจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุหงสาวดมีาชา้นาน นําทา่นสูจ่ดุอธษิฐานบรเิวณทีBยอดเจดยีห์กัลงมา 
                   คราวเกดิแผน่ดนิไหวเมืBอปี พ.ศ. 2460 ชาวมอญและชาวพมา่เชืBอกนัวา่เป็นจดุทีBมพีลงัและ 
                   ศกัดิOสทิธิOมาก สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสูย่า่งกุง้ 
 
เย็น              เดนิทางถงึยา่งกุง้ นําทา่นนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง ซึBงเปรยีบเสมอืนชวีติจติวญิญาณ 
                   ของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ตลอดเวลากวา่ 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่  
                   เป็นพระธาตปุระจําปีมะเมยีและเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ บรเิวณเจดยีช์เวดากอง 
                   แหง่นี< คลาคลํBาไปดว้ยผูค้นมากมายทั <งชาวพมา่และชาวตา่งชาตทิีBพากนัมาเทีBยวชมและนมสัการ 
                   สถานทีBศกัดิOสทิธิOแหง่นี<ตลอดทั <งกลางวนัและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกนัวา่เป็น 
                   มหาเจดยีท์ีBงดงามมากทีBสดุแหง่หนึBงของโลก จากนั<นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีBประดบับนยอด 
                   ฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไปเชน่ สเีหลอืง สนํี<าเงนิ สสีม้ และสแีดง  
                   เป็นตน้ 
 



 

 

 
คํAา                ä บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ทีBพัก ã โรงแรม Clover  
                    Hotel หรอืเทยีบเทา่และพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
วนัทีAสาม: ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ตลาดสก็อต – พระนอนตาหวาน                                    
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น.      นําทา่นนมสัการ พระเจดยีโ์บตะทาวน ์

ซ ึBงเป็นเจดยีท์ีBสรา้งขึ<นเพืBอรับพระเกศาธาตกุอ่นทีBนําไปบรรจใุนพระเจดยีช์เวดากอง 
เมืBอพระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึ<นจากเรอื 
ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีBพระเจดยีโ์บตะทาวนแ์หง่นี<กอ่นพระเจดยีแ์หง่นี<ไดถ้กูทําลายในระหวา่งสง
ครามโลกครั<งทีB 2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณข์ึ<นมาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีท์ัBวไปคอื 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้
โดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน 
สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่ง ๆ 
ทีBมพีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้
จากนั<นนําทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบย)ี 
ซึBงชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร               
ดว้ยเชืBอวา่อธฐิานสิBงใดจะสมความปรารถนา และสกัการะ เทพกระซบิ หรอื เมีqยะนานหนว่ย 
เพืBอหนุนดวงโชคลาภ มหาโภคทรัพย ์สมควรแกเ่วลา นําทา่นชอ้ปปิ<งทีB ตลาดสก็อต 
ซึBงเป็นตลาดทีBใหญท่ีBสดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีBระลกึมากมาย อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลนิ หยก 
ไขม่กุ เครืBองเงนิ เครืBองหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ และผา้โสรง่ เป็นตน้   

 
เทีAยง              บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 
บา่ย              นําทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน 

ซึBงเป็นพระนอนทีBมคีวามสวยงามทีBสดุของประเทศพมา่ จากนั<นนําทา่นนมสัการ พระหนิออ่น 
ทีBใหญท่ีBสดุในประเทศพมา่ทีB วดัเจา๊ตอจ ีและนําทา่นชม ชา้งเผอืก ทีBปางชา้งเผอืก 
ซึBงถอืวา่เป็นชา้งทีBหาชมไดย้ากทีBสดุในเอเชยี 
ซึBงคนพมา่เองตา่งนยิมมาชมชา้งเผอืกกนัอยา่งมากมาย 

 
คํAา               ä    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ทีBพัก ã โรงแรม Clover  
                    Hotel และพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
                                                                                                                         

วนัทีAส:ี          ยา่งกุง้ – พระนอนยิ]มหวาน – พระราชวงับเุรงนอง – มะละแหมง่ 
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น.      นําทา่นเดนิทางออกจากยา่งกุง้สู ่เมอืงหงสาวดหีรอืพะโค หลงัจากเดนิทางถงึเมอืงหงสาวด ีนํา 
                   ทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรอืพระนอนยิ]มหวาน กราบพระพทุธรปูนอนทีBม ี



 

 

                   พทุธลกัษณะงดงามในแบบของมอญ จัดเป็นพระนอนทีBงามอกีแหง่หนึBงของประเทศพมา่ 
 
เทีAยง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมอืงหงสาวด ี 
 
บา่ย             นําทา่นเขา้ชม พระราชวงับเุรงนอง สถานทีBซ ึBงมคีวามสําคญัตอ่ประวตัศิาสตรข์องไทย คอื  
                   บรเิวณทีBเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บเุรงนอง สรา้งขึ<นในปี พ.ศ 2109 แตไ่ดถ้กูทําลายดว้ย 
                   ฝีมอืของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมยัพระเจา้นันนทบเุรงในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหกัพังทีBยงั 
                   หลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี<เป็นทีBประทบัของพระเจา้บเุรงนอง ทา่นผู ้
                   ทีBไดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีBประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จ 
                   พระนเรศวรมหาราช ครั <งตอ้งตกเป็นเชลยศกึเมืBอตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั  
                   พระราชวงัแหง่นี<เหลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวตัศิาสตรแ์ละถกูสรา้งจําลองพระราชวงัและ 
                   ตําหนักตา่งๆ ขึ<นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดารเทา่นั<น สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางออก 
                   จากเมอืงหงสาวดเีพืBอเดนิทางไปเมอืงมะละแหมง่ตอ่ไป 
  

18:00 น.     เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ เมอืงหลวงของรัฐมอญ ซึBงใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศพมา่และ 
                  ตั <งอยูต่รงปากแมนํ่<าใหญส่ามสายไดแ้กส่าละวนิ (Thanlwin) แมนํ่<าไจ (Kyaik) และแมนํ่<าอตัตรัน  
                  (Attran) 
 
คํAา               ä บรกิารอาหารมื]อคํAา ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั (พักทีB ã  
                  โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั)  
 
วนัทีAหา้: มะละแหมง่ – เจดยีไ์จท๊ต์าลาน – เจดยีไ์จท๊ม์อยอ – พะอนั 
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น.      นําทา่นชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิBงศกัดิOสทิธิOสงูสดุแหง่รัฐมอญ 
                   สรา้งขึ<นในปีพ.ศ.1418 เป็นสถานทีBบรรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตาม 
                   ตํานานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ี<ชืBอ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนืBองมาจากในครั <ง 
                   ทีBสยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหาร 
                   ไทยจนทหารไทยพา่ยแพต้อ้งถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีBกองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึBง 
                   องคนั์<น ตอ่มาพมา่ไดก้ลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั และนมสัการ พระพทุธรปู 
                    จาํลองมหามนุ ี(The Replica of Maha Muni Paya) ไดรั้บอทิธพิลมาจากองคพ์ระพทุธรปู 
                   มหามยัมนุทีีBเมอืงมณัฑะเลย ์ประดษิฐานอยูท่ีBวดั ‘มหาเมีqยะมนุพียาจ’ี จากนั<นนําทา่นไป 
                   นมสัการ เจดยีไ์จท๊ม์อยอ (Kyaikmaraw) ตั <งอยูท่ีBเมอืงไจทม์อยอ ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ 
                   ของเมอืงมะละแหมง่ อยูห่า่งจากเมอืงมะละแหมง่ 24 กโิลเมตร มชีืBออยา่งเป็นทางการวา่ ‘ซู 
                      ตองปิ พะยาจ ีไจทม์อยอ’ ประดษิฐานพระพทุธรปูหอ้ยขาพระพักตรส์ขีาวทีBโดดเดน่และแตกตา่ง 
                   จากพระพทุธรปูองค ์อืBนๆ ในเมอืงมะละแหมง่ ลกัษณะการนัBงนั<นเป็นแบบทางตะวนัตกสรา้งโดย 
                   พระนางฉิBนสอพ ู(Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998 (ค.ศ. 1455) พระนางเป็นกษัตรยิห์ญงิแหง่ 
                   อาณาจักรมอญเพยีงพระองคเ์ดยีวทีBปกครองชาวมอญ เป็นเวลา 17 ปี และภายในพระพทุธรปูม ี
                   การบรรจพุระสารกิธาตขุองพระพทุธเจา้ดว้ย บรเิวณโดยรอบพระประธาน มพีระพทุธรปูปางตา่งๆ  
                   มากมาย และเลา่กนัวา่ชาวบา้นเคยนําโซม่าลา่มองคพ์ระไวเ้พราะครั <งหนึBงเคยหนหีายไป  
                   นอกจากนั<นวดัไจทม์อยอยงัเป็นทีBรูจั้กกนัดสํีาหรับฝีมอืงานกระเบื<องเคลอืบทีBสวยงามอกีดว้ย และ 
                   ในอาคารทีBตั <งอยูไ่มไ่กลกนันักกม็ไีขพ่ญานาคทีBแข็งเป็นหนิเกบ็รักษาไวใ้นตู ้ซ ึBงมกีารขดุพบตอน 
                   ทีBสรา้งเจดยีแ์หง่นี<  
 



 

 

 
เทีAยง                    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
 
 
บา่ย             นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง พะอนั (Hpa-An) เมอืงหลวงของรัฐกะเหรีBยง ลอ้มรอบไปดว้ยเขา 
                  หนิปนู สงูสลบัซบัซอ้น มคีวามงดงามทีBหลากหลายทั <งธรรมชาตแิละอารยธรรมทีBเกา่แก ่ภายหลงั 
                  เดนิทางถงึเมอืงพะอนัแลว้ นําทา่นเดนิทางไปชม ถํ ]าเกากนู (Kawgun Cave) เป็นถํ<าหนิปนู 
                  ตั <งอยูท่ีBหมูบ่า้นเกากนู อยูท่างดา้นเหนอืของแมนํ่<าสาละวนิ ตรงทางเขา้ถํ<า มพีระพทุธรปูปนูปั<น 
                  จํานวนมากตั <งเรยีงรายและตามผนังถํ<ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทบัดว้ยสแีดงอฐินับหมืBนองคเ์ป็น 
                  ศลิปะสมยัพกุามประมาณศตวรรษทีB 7 ตรงปากถํ<าจะมพีระพทุธรปูองคห์นึBงชืBอวา่ ‘อาจวยเหจ ่
                   พญา’ หรอื ‘พระพทุธรปูปลดหนี]’ เชืBอกนัวา่ใครมหีนี<สนิอะไร กใ็หข้อพรกบัทา่น และภายในถํ<าก ็
                  มอีงคพ์ระพทุธรปูจํานวนมากประดษิฐานอยูเ่ชน่กนั เชน่ พระพทุธรปูปางไสยาสน ์เป็นตน้ จากนั<น 
                  เดนิทางสู ่เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึBงเป็นเจดยีม์ชี ืBอเสยีงทีBสดุของพะอนั ตั <งอยูบ่น 
                  เขาแหลมเหมอืนเขาตะปขูองไทยทีBพังงาโดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางนํ<า มสีะพานปนูเชืBอมตอ่กบัวดั 
                  และมบีนัใดทอดยาวขึ<นไปถงึยอดเขาเพืBอใหพ้ทุธศาสนกิชนขึ<นไปกราบไหวเ้จดยี ์ทําบญุ และขอ 
                  พรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามซึBงสามารถมองเห็นเทอืกเขาเซกาบนิไดอ้ยา่ง 
                  ชดัเจน เราสามารถขึ<นไปไดแ้คช่ั <นสองเทา่นั<น สว่นชั <นสามซึBงเป็นยอดบนสดุและมเีจดยีส์ทีอง 
                  ตั <งอยูนั่ <นไมส่ามารถขึ<นไปถงึไดเ้นืBองจากอนัตราย จากนั<นนําถา่นชม ถํ ]ากอ๊กกาตา่ว                               
                   (Kaw KaThawng Cave) ซึBงเป็นแหลง่ทอ่งเทีBยวยอดนยิมของคนพะอนั ตามรมิผนังของถํ<าม ี
                  พระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ คลา้ยกบัพระเครืBองบา้นเราประดบับชูาอยูเ่ป็นจํานวนนับพันองค ์มทีั <งพระทีB 
                  นํามาตดิไวท้ีBผนังถํ<าและพระทีBแกะสลกัขึ<นจากผนังถํ<า ซึBงมคีวามงดงามโดดเดน่เป็นอยา่งยิBง และ 
                  บรเิวณใกลก้นันั<นกม็สีระนํ<าผดุทีBสามารถลงไปเลน่นํ<าได ้
 
คํAา               ä บรกิารอาหารมื]อคํAา ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั (พักทีB ã  
                  โรงแรม Thiri Hpa-An หรอืระดบัเดยีวกนั)  
 
 
วนัทีAหก: พะอนั – เจดยีช์เวยนิเหมว่ – เมยีวด ี– แมส่อด 

 
07.00 น.      มงิกาลาบา่...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
                     
08.00 น .      ช ม แ ล ะ น มั ส ก า ร  เ จ ดี ย ์ ช เ ว ยิ น เ ห ม่ ว  (Shwe Yinh Myaw) 

ซึBงตั <งอยูร่มิแมนํ่<าสาละวนิทีBมวีวิทวิทัศนส์วยงามพรอ้มสมัผัสวถิชีวีติรมิแมนํ่<าของชาวพะอนัทีBเรยีบ
งา่ย จากนั<นนําทา่นออกเดนิทางกลบัสูเ่มยีวด ี– แมส่อด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัBวโมง) 

 
เทีAยง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 
 
บา่ย             เดนิทางถงึดา่นเมยีวด ี– แมส่อด นําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย  
                  ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  
 
 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืAอความเหมาะสมแ
ละเพืAอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 


