
 

 

 

 แมส่อด มะละแหมง่ พระธาตอุนิแขวน พะอนั 
3 คนื 4 วนั 

“ทอ่งรฐัมอญ ตะลอนรฐักะเหรีBยง สกัการะพระธาตอุนิแขวน”  

 
 
โปรแกรมการเดนิทาง   
 
จากดา่นชายแดนแมส่อด เราขอนําทา่นเดนิทางผา่นถนนเอเชยีสาย 1 (AH1) 
บนถนนเสน้ใหมท่ีAตดัหลบภเูขาดาวนา (Dawna Range) หรอืทีAคนไทยเรยีกวา่ ‘ทวิเขาดอยมอนกจุ’ู 
เขา้สูรั่ฐกะเหรีAยง ผา่นภเูขาหนิปนูสงูสลบัซบัซอ้นและทุง่นาอนัเขยีวขจแีหง่ลุม่แมนํ่Yาสาละวนิ จากพะอนั; 
เมอืงหลวงแหง่รัฐกะเหรีAยง สูม่ะละแหมง่; เมอืงหลวงแหง่รัฐมอญ 
สมัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่อารยธรรมชนชาตมิอญอนัยิAงใหญ ่
ตรงึตาตรงึใจกบัสถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนาทีAงดงามและทอ่งไปในดนิแดนสวุรรณภมู ิ
สูข่นุเขาเปาเลาเพืAอนมสัการพระธาตอุนิแขวน ‘อศัจรรยแ์หง่สมดลุ’ ทีAหมิAนเหมอ่ยูบ่นหนา้ผาสงูชนั 
เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิทางทีAจะทําใหท้กุทา่นสขุกายสบายใจ กอ่นการเปลีAยนไปตามการพัฒนาของประเทศ... 
                                                                                                                         

วนัแรก: ดา่นแมส่อด – เมยีวด ี– มะละแหมง่ - วดัพระนอนวนิเสง่ตอยะ            
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนัทีA ดา่นแมส่อด หลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ 

นําทา่นออกเดนิทางไปตามถนนเสน้ใหมท่ีAตดัหลบภเูขาดาวนา (Dawna Range) หรอืเรยีกกนัวา่ 
‘ทวิเขาดอยมอนกจุ’ู ทีAมคีวามยาวประมาณ 38 กโิลเมตรซึAงเชืAอมตอ่ไปยงัเมอืงกอกะเร็ก 
(Kawkareik) กอ่นเขา้สูเ่มอืงพะอนั (Hpa-An) 

 
เทีBยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง ว ั น  ณ  ร้ า น อ า ห า ร 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่หรอืทีAคนทอ้งถิAนเรยีกวา่ ‘เมาะลําไย’ 
 
บา่ย            เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ เมอืงหลวงของรัฐมอญ ซึAงใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศพมา่และ 
                  ตั Yงอยูต่รงปากแมนํ่Yาใหญส่ามสายไดแ้กส่าละวนิ (Thanlwin) แมนํ่Yาไจ (Kyaik) และแมนํ่Yาอตัตรัน  
                  (Attran) จากนัYนนําทา่นชมและสกัการะ องคพ์ระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya)  
                  ซึAงประดษิฐานพระนอนทีAใหญท่ีAสดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 180 เมตร ความสงูราวตกึ 5  
                  ชั Yนหรอืสงูประมาณ 110 ฟตุ ภายในแบง่เป็นชั Yนๆ ถงึ 8 ชั Yนแตล่ะชั Yนมหีอ้งตา่งๆ ทีAประกอบดว้ยรปู 
                  ปนูปัYนแสดงถงึพทุธประวตั ิและคําสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรืAองนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม  



 

 

                  จากนัYนนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมะละแหมง่ 
 
คํBา               ä บรกิารอาหารมืYอคํAา ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั (พักทีA ã โรงแรม  
                   Ngyo Moe Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั)  
   
 
วนัทีBสอง: มะละแหมง่ – ตลาดเซจ ี– เจดยีไ์จทต์าลาน – พระมหามนุ ี– โบสถ ์St. Patrick’s              

พระธาตอุนิแขวน 

 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08:00 น.      นําทา่นไปชอ้ปปิYงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ ณ ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึAงมกีาร 
                   ปรับปรงุตวัอาคารขึYนมาใหมใ่นปี ค.ศ. 2009 หลงัจากเกดิไฟไหมต้ลาดครัYงใหญใ่นปี ค.ศ. 2008  
                   ตลาดแหง่นีYเป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทีั Yงของสดและของแหง้ 
                   จําหน่ายมากมายใหท้า่นอสิระชอ้ปปิYงตามอธัยาศยั 
 
09:30 น.      จากนัYนนําทา่นไปนมสัการ เจดยีไ์จต๊าลาน (Kyaikthanlan) ตั Yงโดดเดน่อยูบ่นเนนิเขาทีA 
                   มองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงมะละแหมง่ได ้360 องศาทีAสวยงาม เจดยีแ์หง่นีYสรา้งขึYนในปี พ.ศ. 
                   1418 เป็นสถานทีAบรรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามตํานานเลา่วา่เดมิ 
                   เจดยีน์ีYชืAอ ‘เจดยีไ์จช๊านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนืAองมาจากในครั YงทีAสยามไปตพีมา่ 
                   แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทย 
                   พา่ยแพต้อ้งถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีAกองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึAงองคนั์Yนตอ่มาพมา่ 
                   ไดก้ลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั จากนัYนนําทา่นนมสัการ พระมหามนุ ีทีAวดั  
                   ยาดานา บอน มิmนท ์หรอืทีAชาวมะละแหมง่เรยีกวา่ ‘วดัเสง่ดง่’ (Sein Don) เพราะเคยเป็นทีA 
                   ประทบัของพระนาง Sein Don Mibaya-gyi หนึAงในพระมเหสขีองพระเจา้มนิดง กษัตรยิพ์มา่ 
                   แหง่มณัฑะเลยพ์ระนางมพีระราชหฤทยัระลกึถงึพระพทุธรปูมหามนุทีีAเมอืงมณัฑะเลยจ์งึรับสัAงให ้
                   สรา้งองคจํ์าลองขึYนในปี ค.ศ. 1904 ทีAวดัแหง่นีYยงัเป็นทีAรูจั้กกนัดใีนงานแกะสลกัไมอ้ยา่งสวยงาม 
                   เหมอืนพระตําหนักทีAเมอืงมณัฑะเลยโ์ดยเฉพาะอาสนบลัลงักท์ีAแกะสลกัไมแ้ละเครืAองประดบัอยา่ง 
                   สวยงาม จากนัYนนําทา่นชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึAงตั Yงอยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็น 
                   โรงเรยีนทีAเจา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี�ยะ 
                   จนเกดิเป็นตํานานรักและจรัล มโนเพชร กนํ็ามาแตง่เป็นบทเพลงขบัรอ้งจนโดง่ดงัไปทัAว หลงัจาก 
                   นัYนนําคณะฯ ชมเมอืงมะละแหมง่ ผา่นอาคารเกา่แกส่ไตลโ์คโลเนยีล ตลาด และโบสถ ์เป็นตน้ 
 
เทีBยง                     บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร ในเมอืงมะละแหมง่  
 
13:00 น.      นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงไจทโ์ถเ่พืAอไปนมสัการพระธาตอุนิแขวน รถวิAงไปตามถนนสาย 8 หรอื  
                   AH112 ผา่น สะพานขา้มแมนํ่ mาสาละวนิ หรอืทีAเรยีกขานกนัเป็นภาษาพมา่วา่ ‘ตานลวยตะดา’  
                   นับเป็นสะพานขา้มแมนํ่YาทีAยาวเป็นอนัดบัสองรองจากสะพานขา้มแมนํ่YาอริวดทีีAเมอืงปะโกก ู            
                   เขตมกักวย สะพานนีYไดเ้ชืAอมแผน่ดนิเมอืงเมาะตะมะกบัมะละแหมง่ใหก้ลายเป็นผนืเดยีวกนั และม ี
                   ทางรถไฟวิAงขนานไปกบัสะพาน ทําใหช้าวพมา่สามารถเดนิทางจากภาคใตไ้ปยา่งกุง้สะดวกมาก 
                   ยิAงขึYน 
 
15:30 น.     เดนิทางถงึเมอืงไจทโ์ถ ่กอ่นเดนิทางสู ่คมิปนูแคมป์ (เชงิเขาไจทท์โีย) เปลีAยนขึYนรถ 
                  ทอ้งถิAนนําทา่นขึYนสูพ่ระธาตอุนิแขวนบนยอดเขาเปาเลา ชมทศันยีภาพป่าเขา นํYาตก และลําธาร 



 

 

                  อนัสวยงามสองขา้งทาง สมัผัสถงึความเย็นซึAงจะคอ่ยๆ เย็นขึYนเรืAอยๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาต ุ
                  อนิแขวน ชมทะเลหมอกแหง่ขนุเขา ตืAนตาตืAนใจกบัพระธาตอุนิแขวนซึAงอยูใ่กลท้ีAพัก ใชเ้วลา 
                  เดนิทางสบายๆ สายลมเย็นนําพาความสดชืAนใหรู้ส้กึสบายๆ นําทา่นนมสัการ พระธาตอุนิแขวน  
                  ซึAงเป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั Yงอยูบ่นกอ้นศลิาใหญปิ่ดทองหมิAนเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา นับเป็น 
                  สิAงมหศัจรรยแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่และเป็นแรงบนัดาล 
 
                  ใจของกวซีไีรท ์คณุมาลา คําจันทร ์ทีAแตง่วรรณกรรมเรืAอง ‘นริาศเจา้จันทรผ์มหอม’            
                  นําทา่นเชค็อนิ ã ทีAโรงแรม Kyaikhto Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
คํBา              ä บรกิารอาหารมืmอคํBา ณ หอ้งอาหาร หลงัจากนัYน เชญิทา่นไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศยั  
                  ทา่นสามารถนัAงสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ 
                  ระเบยีงทีAยืAนสูพ่ระเจดยีไ์จทท์โีย ควรเตรยีมเสืYอกนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ และเบาะ 
                  รองนัAงเพราะพืYนทีAนัAงมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีYเปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีAเปิดสําหรับบรุษุ 
                  ปิดเวลา 20:00 น. 
 
วนัทีBสาม: พระธาตอุนิแขวน – วดัไจทป์อลอ – พะอนั 
 
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 ์

นมสัการพระธาตอุนิแขวนและสิAงศกัดิ�สทิธิ�บนภเูขา ถา่ยรปู และชมทศันยีภาพรอบๆ พระธาต ุ 
 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัYนเกบ็สมัภาระเพืAอเดนิทางลงจากเขาไจทท์โีย ออกเดนิทางสูว่ดัไจทป์อลอ 
 
08:30 น.      เดนิทางถงึ วดัไจทป์อลอ (Kyaikpawlaw) หรอื ‘พระไฝเลืAอน’ มปีระวตัพิระพทุธรปูลอยนํYามา 
                   จากลงักา พระพทุธรปุองคด์งักลา่วมอีายมุากกวา่ 2,000 ปี ปิดทององคพ์ระทั Yงองค ์แตม่จีดุหนึAง 
                   ตรงหางคิYวเหมอืนไฝเกดิขึYน จะปิดทองกีAครั Yงกย็งัเกดิเป็นจดุดําๆ อยูต่ลอดเวลา ทางวดัจงึไมไ่ด ้
                   ปิดทองตรงทีAตําแหน่งดงักลา่วอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ีYกนัวา่ ‘พระไฝเลืAอน’ สมควรแกเ่วลา นํา 
                   ทา่นเดนิทางออกจากเมอืงไจทโ์ถ ่เพืAอเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง พะอนั (Hpa-An)  
 
เทีBยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 
บา่ย            เดนิทางถงึเมอืง พะอนั (Hpa-An) เมอืงหลวงของรัฐกะเหรีAยง ลอ้มรอบไปดว้ยเขาหนิปนู สงู 
                  สลบัซบัซอ้น มคีวามงดงามทีAหลากหลายทั YงธรรมชาตแิละอารยธรรมทีAเกา่แก ่นําทา่นชม 
                  ถํ mากอลกาตอง (Kaw Ka Thawng Cave) ซึAงเป็นทีAนยิมของคนพืYนเมอืง ระหวา่งทางทา่นจะ  
                  ไดเ้ห็นสระนํYาอุน่ทีAคนทัAวไปสามารถลงไปเลน่นํYาได ้เดนิทางขึYนสูเ่ขา ชมถํYาซึAงประดษิฐาน 
                  พระพทุธรปูดา้นในและววิทีAสวยงามของเมอืงจากดา้นบนนีY ดา้นลา่งคอืหมูบ่า้นลคัคานา  
                  (Lakkana Village) หลงัจากนัYนเดนิทางสู ่ถํ mาหมืBนพระหรอืถํ mากอลอน (Kaw Gone Cave) ซึAง 
                  อยูเ่หนอืระดบันํYาทะเล 116 ฟตุและอยูด่า้นเหนอืของแมนํ่Yาสาละวนิ ระหวา่งทางทา่นจะเห็น  
                  พระพทุธรปูดา้นขา้งของหนา้ผาซึAงเป็นพระพทุธรปูในสมยัพกุาม ประมาณ ครสิตวรรษทีA 13  
                  จํานวนมาก ใหท้า่นไดน้มสัการพระตา่งๆ และชมความอลงัการของพระพทุธรปูทีAตดิอยูต่ามผนังถํYา 
                  จํานวนมาก นับหมืAนองค ์และแทง่หนิแกะสลกัโบราณ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขา 
                   เซกาบนิ (Mt. Zwegabin) ทีAเป็นภเูขาหนิปนูทีAสวยงาม อยูท่างตอนใตข้องเมอืงพะอนั  
                  ประมาณ 7 ไมล ์                   
 



 

 

เย็น              ä บรกิารอาหารมืmอคํBา ณ หอ้งอาหาร 
หลงัอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัทา่มกลางภเูขาทีAเขยีวครึYม (พักทีA ã โรงแรม Thiri Hpa 
An Hotel) โรงแรมใหมข่องเมอืงพะอนั 

 
  วนัทีBส ีB: พะอนั – เจดยีจ็์อกกะแล็ต – เมยีวด ี– แมส่อด                                                                                                       

 
07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
08.00 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืAอเดนิทางกลบัสูแ่มส่อด กอ่นอําลาเมอืงพะอนั นําทา่นชม     
                   เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ทีAมชีืAอเสยีงทีAสดุของพะอนั ตั Yงอยูบ่นเขาแหลมเหมอืน          
                   เขาตะปขูองไทย โดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางนํYา ซึAงเป็นทีAตั Yงของสถานศกึษาพระธรรม จากนัYนนํา 
                   ทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มยีวด ี– แมส่อด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัAวโมง)  
 
เทีBยง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอหาร จากนัYนนําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สู ่
                   ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวสัดภิาพและ 
                   ประทบัใจ 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืBอความเหมาะสมแ
ละเพืBอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 
 


