
 
 

 

ทวาย มะละแหมง่ พระธาตอุนิแขวน  
หงสาวด ียา่งกุง้ พะอนั แมส่อด 7 วนั 6 คนื 
“สมัผสัดนิแดนแหง่มนตเ์สนห่พ์มา่ตอนใต”้ 

  
 
โปรแกรมการเดนิทาง     
 
Go Southern Myanmar 
ขอนําทา่นบกุเบกิเสน้ทางทอ่งเที2ยวแหง่ใหมผ่า่นแหลง่ทอ่งเที2ยวที2สําคญัของพมา่ตอนใตสู้อ่ดตีเมอืงหลวงเกา่แ
หง่มหาเจดยีท์องคํา, ยา่งกุง้ 
เริ2มตน้บนเสน้ทางแหง่ขนุเขาตะนาวศรมีุง่สูท่วายอดตีเมอืงหนา้ดา่นที2สําคญัของสยามและพมา่ 
กอ่นทอ่งไปในรัฐมอญบนถนนสาย 8 ผา่นเมอืงเย ตนับซูายดั และมะละแหมง่, 
เมอืงหลวงของรัฐมอญแหง่ปากแมนํ่Oาสาละวนิ จากนัOนนําทา่นสูย่อดเขาเปาเลาเพื2อนมสัการพระธาตอุนิแขวน 
‘อศัจรรยแ์หง่สมดลุ’ ที2หมิ2นเหมอ่ยูบ่นหนา้ผาสงูชนักอ่นเขา้สูอ่ดตีราชธานอีนัยิ2งใหญข่องชาวมอญ ณ 
เมอืงหงสาวดแีละรว่มนมสัการมหาเจดยีท์องคําแหง่เมอืงตะเกงิหรอืยา่งกุง้ 
กอ่นทอ่งไปในเมอืงหลวงของรัฐกะเหรี2ยง ณ พะอนั และกลบัออกทางดา่นเมยีวด ี– แมส่อด อิ2มบญุ พนูสขุ 
ไปในดนิแดนสวุรรณภมูกิอ่นทกุสิ2งทกุอยา่งจะเปลี2ยนแปลงไปตามกาลเวลา... 
 
โปรแกรมการเดนิทาง       
                                                                                                                         

วนัแรก: ดา่นพนํุ [ารอ้น – ทวาย – ไหวพ้ระชมเมอืง – หาดมอมะกนั            
 
08.00  น. คณะพรอ้มกนัที2 ดา่นบา้นพนํุ [ารอ้น อ.เมอืง จ. กาญจนบรุ ีหลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ 

นําทา่นขึOนรถตูท้อ้งถิ2นกวา้งขวาง นั2งสบาย เดนิทางสูเ่มอืงทวาย เมอืงหลวงของเขตตะนาวศร ี
(Tanintharyi Division) ซึ2งเป็นเมอืงเศรษฐกจิที2สําคญัอกีแหง่ในอนาคต 
นั2งรถเลาะเลยีบไปตามแมนํ่Oาตะนาวศร ีหรอื“ ตะหนิdนตะย”ี ในภาษาพมา่ ซึ2งมสีายแรท่องคํา 
และจะเห็นชาวบา้นรอ่นทองกนัอยูใ่นนํOา ผา่นหมูบ่า้นชาวกะเหรี2ยง เขาชา้งรอ้ง 
สะพานรอ้ยปีซึ2งสรา้งขึOนในปี ค.ศ. 1915 สมยัที2พมา่ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ 
กอ่นนําทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นภเูขาสามลกู หรอื หมูบ่า้นตอ่งโตงโลง 
เพื2อพักรับประทานอาหารกลางวนั หมูบ่า้นแหง่นีOในอดตีเคยเป็นเหมอืงแรเ่กา่ 

 
เทีdยง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หลงัจากนัOน นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืง                       



 
 

 

                   ทวาย 
 
บา่ย           เดนิทางถงึเมอืงทวายหรอืที2ชาวทอ้งถิ2นออกเสยีงวา่ ‘ทะแว’ หรอื ‘ดะแว’  ซึ2งเป็นเมอืงเล็กๆ อยู ่
                   ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องพมา่ กอ่นเขา้สูเ่มอืงทวายนําทา่นแวะชม อนสุาวรยีน์ายพลออูอ่ง 
                    ซาน สรา้งขึOนเพื2อระลกึถงึนายพล ออ่งซาน ซึ2งเป็นวรีะบรุษุและผูนํ้าในการเรยีกรอ้งเอกราชของ                   
                   พมา่ จากนัOนนําทา่นเชค็อนิที2โรงแรม Golden Guest Hotel หรอืเทยีบเทา่ ซึ2งเป็นโรงแรมใหม ่
                   และตั Oงอยูใ่จกลางเมอืงทวาย 
 
15.00  น. นําทา่นชมและนมสัการ  วดัเจดยีช์นิโมทพิญา  ซึ2งเป็นหนึ2งในวดัที2ประดษิฐานพระพทุธรปู 
                   ที2ทําจากปนูผสมกบัชิOนสว่นของไมศ้รมีหาโพธิn ตน้ที2พระองคท์รงประทบับําเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรู ้
                   กลา่วกนัวา่ม ี4 องค ์มผีูนํ้ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลงักา องคห์นึ2งลอยมาที2เมอืงพะสมิ  
                   (Pathein) องคห์นึ2งมาตดิที2วดัไจทป์อลอในเมอืงไจทโ์ถ ่(Kyaikhto) องคห์นึ2งมาลอยมาตดิที2วดั 
                   ไจทค์าม ิณ เมอืงตนับซูายดั (Thanbyuzayat) และอกีองคห์นึ2งลอยนํOามาถงึเมอืงทวายและแมช่ ี
                   สงูอายผุูห้นึ2งไดอ้ญัเชญิมาประดษิฐานไวท้ี2วดัแหง่นีO และถอืวา่เป็นวดัที2เกา่แกอ่กีแหง่ในเมอืง 
                   ทวาย จากนัOนนําทา่นไปกราบไหวข้อพร ‘เทพทนัใจ’ หรอื ‘นตัโบโบจ’ี ซึ2งชาวพมา่และชาวมอญ 
                   เชื2อวา่อธษิฐานขอสิ2งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ ณ วดัพระนอนชเวธาลยงั ดอม ู  
                    (Shwethalyaung Daw Mu) ซึ2งเป็นวดัที2ประดษิฐานพระนอน โลกะตระภ ูมคีวามยาว 74  
                   เมตร สงู 21 เมตร และเป็นองคพ์ระนอนที2ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศพมา่ 
 
16.00  น.      นําทา่นเดนิทางไปยงั หาดมอมะกนั ซึ2งเป็นชายหาดที2ข ึOนชื2อของพมา่ตอนใตอ้กีแหง่หนึ2ง หาด 
                    มอมะกนัมคีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตรมตีน้สนขึOนเรยีงรายเหมอืนแตม้แตง่ชายหาดใหง้ดงาม 
                    มากยิ2งขึOน ในสมยัยคุอาณานคิมองักฤษหาดมอมะกนัเป็นสถานที2พักตากอากาศที2ข ึOนชื2อของพมา่  
                    ใหท้า่นพักผอ่นอสิระ และเกบ็ภาพบรรยากาศของชายหาดทะเลอนัดามนัฝั2งประเทศเมยีนมาอนั 
                    แสนประทบัใจ 
  
17.30  น.                บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารรมิชายหาดมอมะกนั  
 
18:30 น.      นําทา่นชมและสกัการะ พระเจดยีช์เวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ2งมอีงคพ์ระเจดยีท์ี2 
                    ใหญท่ี2สดุในเมอืงทวายภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิปางมารวชิยั อาย ุ 
                    141 ปี ในชว่งปี พ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืงมณัฑะเลยเ์พื2อขอ 
                    พระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพื2อนํามาประดษิฐานที2เมอืงทวาย พระเจา้มนิดงจงึ 
                    พระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ีOให ้วดันีOกอ่สรา้งเมื2อ พ.ศ. 2304 มอีายมุากกวา่  
                    250 ปี ณ วดัแหง่นีOมพีพิธิภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณตา่งๆ มากมาย อาท ิหนิทะนาคาอายรุอ้ยปี ปืน 
                    ใหญส่มยักรงุศรอียธุยา พระพทุธรปูสําลดิศลิปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ เป็นตน้  
 
                    จากน ั[นนําทา่นกลบัเขา้ทีdพกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
                      (พกัทีdโรงแรม Golden Guest Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
วนัทีdสอง: ทวาย – เย – ตนับซูายดั – มะละแหมง่ – วดัเณรนอ้ย – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ 

สสุานทหารสมัพนัธมติร – ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา – วดัพระนอนวนิเสง่ตอยะ 

 
07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
08.00 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพื2อเดนิทางสูรั่ฐมอญ รถวิ2งไปบนถนนสาย 8 หรอืสายเอเชยี  
                   AH112 ผา่นทุง่นา ภเูขา และแมนํ่Oา สมัผัสกบัธรรมชาตทิี2สดชื2นของเชา้วนัใหมบ่นพืOนที2เขตป่า 
                   สงวนตะนาวศร ี(The Tanintharyi Nature Reserve) และผา่นแมนํ่Oาเย (Ye River) ซึ2งมตีน้ 
                   กําเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรแีละไหลลงสูท่ะเลอนัดามนัที2อา่วเมาะตะมะ 
   
เทีdยง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 
 
บา่ย             นําทา่นชมและนมสัการ วดัโกหยิdนเลพญา (Koyinlay Paya) หรอืวดัเณรนอ้ย ซึ2งเป็นวดัที2 
                   ชาวมอญเคารพศรัทธามากอกีแหง่หนึ2งในรัฐมอญ สรา้งโดยหลวงพอ่เณรนอ้ย พระอาจารยช์ื2อดงั 
                   แหง่เมอืงเย วดัโกหยิ2นเลพญาแหง่นีOประดษิฐานพระพทุธรปูสี2ทศิองคใ์หญแ่ละมอีงคพ์ระพทุธ 
                   ไสยาสน ์(Shwethalyaung Buddha) ขนาดใหญป่ระดษิฐานอยูใ่กลก้นั บรเิวณเดยีวกนันีO ยงัม ี
                   องคพ์ระเจดยีท์รงปราสาทที2มคีวามสวยงามโดดเดน่แตกตา่งจากเจดยีพ์มา่ทั2วไปตั Oงอยูด่ว้ย 
                   สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง ตนับซูายดั (Thanbyuzayad) ซึ2งเป็นเมอืง 
                   ที2มเีรื2องราวรอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์นสมยัสงครามโลกครัOงที2 2 นําทา่นชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟ 
                    สายมรณะ (Death Railway) ซึ2งถกูสรา้งขึOนจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศกึที2ควบคมุ 
                   โดยกองทพัญี2ปุ่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพื2อเป็นเสน้ทางลําเลยีงอาวธุยทุโธปกรณ ์รวมทั Oงกําลงั 
                   พล จากไทยไปยงัพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิOงระเบดิทําลายลงในปี 2488 เชลยศกึกวา่  
                   13,000 คน ที2ถกูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา 14 เดอืน ตอ้ง 
                   เสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรม ขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนาทบึและภเูขาคาดวา่ยงัม ี
                   พลเรอืนชาวเอเชยีที2ถกูบงัคบัใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้ง 
                   เสน้ทางรถไฟสายนีO จากนัOนนําทา่นเดนิทางไปยงั สสุานทหารสมัพนัธมติร ที2เสยีชวีติระหวา่ง 
                   การกอ่สรา้งทางรถไฟสายมรณะทางฝั2งพมา่ซึ2งมทีั Oงหมด 3,771 ศพที2ฝังอยูใ่นสสุานแหง่นีO สมควร 
                   แกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั วดัไจทค์าม ิเหยแ่ลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึ2ง 
                   ประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นนํOาแหง่ที2สองของพมา่ ซึ2งแหง่แรกนัOนอยูท่ี2เมอืง 
                   สเิรยีมและมตํีานานเกี2ยวพันกบัวดัเจดยีช์นิโมทพิะยาที2เมอืงทวาย องคพ์ระประธานของเจดยีนั์Oน 
                   ลอยมาจากลงักา สมควรแกเ่วลา นําทา่นไปยงัเมอืง มเูดงิ (Mudon) เพื2อชมและสกัการะ  
                   องคพ์ระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึ2งประดษิฐานพระนอนที2ใหญท่ี2สดุใน 
                   โลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 180 เมตร ความสงูราวตกึ 5 ชั Oนหรอืสงูประมาณ 110 ฟตุ ภายใน 
                   แบง่เป็นชั Oนๆ ถงึ 8 ชั Oนแตล่ะชั Oนมหีอ้งตา่งๆ ที2ประกอบดว้ยรปูปนูปัOนแสดงถงึพทุธประวตั ิและคํา 
                   สอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรื2องนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม จากนัOนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง 
                   มะละแหมง่ 
 
18.00 น.      เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ หรอืที2คนทอ้งถิ2นเรยีกวา่ ‘เมาะลาํไย’ นําทา่นเชค็อนิที2 ã โรงแรม  
                   Ngyo Moe Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
19.00 น. ä บรกิารอาหารคํdา ณ หอ้งอาหาร  

หลงัรับประทานอาหารนําคณะเขา้กลบัสูท่ี2พักและพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 



 
 

 

วนัทีdสาม: ตลาดเซจ ี– ไจทต์ะลาน – มหามนุ ี– โบสถ ์St. Patrick’s – สะพานขา้มแมน่ํ [าสาละวนิ                     
พระธาตอุนิแขวน 

 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08:00 น.      นําทา่นไปชอ้ปปิOงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ ณ ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึ2งมกีาร 
                   ปรับปรงุตวัอาคารขึOนมาใหมใ่นปี ค.ศ. 2009 หลงัจากเกดิไฟไหมต้ลาดครัOงใหญใ่นปี ค.ศ. 2008  
                   ตลาดแหง่นีOเป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทีั Oงของสดและของแหง้ 
                   จําหน่ายมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิOงตามอธัยาศยั 
 
09:30 น.      นําทา่นไปนมสัการ เจดยีไ์จต๊าลาน (Kyaikthanlan) ตั Oงโดดเดน่อยูบ่นเนนิเขาที2มองเห็นววิ 
                   ทวิทศันข์องเมอืงมะละแหมง่ได ้360 องศาที2สวยงาม เจดยีแ์หง่นีOสรา้งขึOนในปี พ.ศ.1418 เป็น 
                   สถานที2บรรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามตํานานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ีOชื2อ  
                   ‘เจดยีไ์จช๊านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนื2องมาจากในครั Oงที2สยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ 
                   ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพา่ยแพต้อ้ง 
                   ถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ี2กองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึ2งองคนั์Oนตอ่มาพมา่ไดก้ลบัมา 
                   บรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั จากนัOนนําทา่นนมสัการ พระมหามนุ ีที2วดั ยาดานา  
                    บอน มิ[นท ์หรอืที2ชาวมะละแหมง่เรยีกวา่ ‘วดัเสง่ดง่’ (Sein Don) เพราะเคยเป็นที2ประทบัของพระ 
                   นาง Sein Don Mibaya-gyi หนึ2งในพระมเหสขีองพระเจา้มนิดง กษัตรยิพ์มา่แหง่มณัฑะเลย ์ 
                   พระนางมพีระราชหฤทยัระลกึถงึพระพทุธรปูมหามนุทีี2เมอืงมณัฑะเลยจ์งึรับสั2งใหส้รา้งองคจํ์าลอง 
                   ขึOนในปี ค.ศ. 1904 ที2วดัแหง่นีOยงัเป็นที2รูจั้กกนัดใีนงานแกะสลกัไมอ้ยา่งสวยงามเหมอืนพระ 
                   ตําหนักที2เมอืงมณัฑะเลยโ์ดยเฉพาะอาสนบลัลงักท์ี2แกะสลกัไมแ้ละเครื2องประดบัอยา่งสวยงาม          
                   จากนัOน นําทา่นชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึ2งตั Oงอยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีน 
                   ที2เจา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี�ยะจนเกดิ 
                   เป็นตํานานรักและจรัล มโนเพชร กนํ็ามาแตง่เป็นบทเพลงขบัรอ้งจนโดง่ดงัไปทั2ว หลงัจากนัOนนํา 
                   คณะฯ ชมเมอืงมะละแหมง่ ผา่นอาคารเกา่แกส่ไตลโ์คโลเนยีล ตลาด และโบสถ ์เป็นตน้ 
 
เทีdยง                     บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารในเมอืงมะละแหมง่  
 
13:00 น.      เดนิทางออกจากเมอืงมะละแหมง่เพื2อนําทา่นไปนมสัการพระธาตอุนิแขวน ณ เมอืงไจทโ์ถ ่รถวิ2ง 
                   ไปตามถนนสาย 8 หรอื AH112 ผา่น สะพานขา้มแมนํ่ [าสาละวนิ หรอืที2เรยีกขานกนัเป็นภาษา 
                   พมา่วา่ ‘ตานลวยตะดา’ นับเป็นสะพานขา้มแมนํ่Oาที2ยาวเป็นอนัดบัสองรองจากสะพานขา้มแมนํ่Oา 
                   อริวดทีี2เมอืงปะโกก ูเขตมกักวย สะพานนีOไดเ้ชื2อมแผน่ดนิเมอืงเมาะตะมะกบัมะละแหมง่ให ้
                   กลายเป็นผนืเดยีวกนั และมทีางรถไฟวิ2งขนานไปกบัสะพาน ทําใหช้าวพมา่สามารถเดนิทางจาก 
                   ภาคใตไ้ปยา่งกุง้สะดวกมากยิ2งขึOน 
 
15:30 น.     เดนิทางถงึ เมอืงไจทโ์ถ ่กอ่นเดนิทางสู ่คมิปนูแคมป์ (เชงิเขาไจทท์โีย) เปลี2ยนขึOนรถ 
                  ทอ้งถิ2นนําทา่นขึOนสูพ่ระธาตอุนิแขวนบนยอดเขาเปาเลา ชมทศันยีภาพป่าเขา นํOาตก และลําธาร 
                  อนัสวยงามสองขา้งทาง สมัผัสถงึความเย็นซึ2งจะคอ่ยๆ เย็นขึOนเรื2อยๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาต ุ
                  อนิแขวน ชมทะเลหมอกแหง่ขนุเขา ตื2นตาตื2นใจกบัพระธาตอุนิแขวนซึ2งอยูใ่กลท้ี2พัก ใชเ้วลา 
                  เดนิทางสบายๆ สายลมเย็นนําพาความสดชื2นใหรู้ส้กึสบายๆ นําทา่นนมสัการ พระธาตอุนิแขวน  
                  ซึ2งเป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั Oงอยูบ่นกอ้นศลิาใหญปิ่ดทองหมิ2นเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา นับเป็น 
                  สิ2งมหศัจรรยแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่และเป็นแรงบนัดาล 



 
 

 

                  ใจของกวซีไีรท ์คณุมาลา คําจันทร ์ที2แตง่วรรณกรรมเรื2อง ‘นริาศเจา้จันทรผ์มหอม’                      
                  นําทา่นเชค็อนิที2โรงแรม Kyaikhto Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
คํdา              ä บรกิารอาหารมื[อคํdา ณ หอ้งอาหาร หลงัจากนัOน เชญิทา่นไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศยั  
                  ทา่นสามารถนั2งสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ 
                  ระเบยีงที2ยื2นสูพ่ระเจดยีไ์จทท์โีย ควรเตรยีมเสืOอกนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ และเบาะ 
                  รองนั2งเพราะพืOนที2นั2งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีOเปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กที2เปิดสําหรับบรุษุ 
                  ปิดเวลา 20:00 น. 
 
วนัทีdส ีd: วดัไจทป์อลอ – หงสาวด ี– พระธาตมุเุตา –  ยา่งกุง้ – สสุานสงครามเทาเกยีน                     

พระมหาเจดยีช์เวดากอง            
 
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 ์

นมสัการพระธาตอุนิแขวนและสิ2งศกัดิnสทิธิnบนภเูขา ถา่ยรปู และชมทศันยีภาพรอบๆ พระธาต ุ 
 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัOนเกบ็สมัภาระเพื2อเดนิทางลงจากเขาไจทท์โีย ออกเดนิทางสูว่ดัไจทป์อลอ 
 
08:30 น.      เดนิทางถงึ วดัไจทป์อลอ (Kyaikpawlaw) หรอื ‘พระไฝเลื2อน’ มปีระวตัเิกี2ยวขอ้งกบัวดัเจดยี ์
                   ชนิโมทพิญาที2เมอืงทวายและวดัไจทค์ามทิี2เมอืงตนับซูายดั ตามประวตักิลา่วา่มพีระพทุธรปูลอย 
                   นํOามาจากลงักาและมอีายมุากกวา่ 2,000 ปี ปิดทององคพ์ระทั Oงองค ์แตม่จีดุหนึ2งตรงหางคิOว 
                   เหมอืนไฝเกดิขึOน จะปิดทองกี2ครั Oงกย็งัเกดิเป็นจดุดําๆ อยูต่ลอดเวลา ทางวดัจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงที2 
                   ตําแหน่งดงักลา่วอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ีOกนัวา่ ‘พระไฝเลื2อน’ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง 
                   ออกจากเมอืงไจทโ์ถ ่เพื2อเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงหงสาวด ี(Bago) 
 
11:30 น.      เดนิทางถงึ เมอืงหงสาวด ีหรอืที2คนพมา่เรยีกวา่ ‘พะโค’ อดตีราชธานขีองมอญที2เกา่แกแ่ละ 
                   ยิ2งใหญท่ี2สดุ มอีายมุากกวา่ 400 ปี  
 
เทีdยง                    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารในเมอืงหงสาวด ี 
 
13:00 น.      หลงัอาหาร นําทา่นชมและสกัการะ เจดยีช์เวมอดอว ์หรอื พระธาตมุเุตา ซึ2งเป็นเจดยีท์ี2สงูที2สดุ 
                   ในหงสาวดแีละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ นอกจากนัOนยงัเป็น 
                   เจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุหงสาวดมีาชา้นาน นําทา่นสูจ่ดุอธษิฐานบรเิวณที2ยอดเจดยีห์กัลงมา 
                   คราวเกดิแผน่ดนิไหวเมื2อปี พ.ศ. 2460 ชาวมอญและชาวพมา่เชื2อกนัวา่เป็นจดุที2มพีลงัและ 
                   ศกัดิnสทิธิnมาก สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสูย่า่งกุง้ 
 
15:00 น.      นําทา่นชม สสุานเทาเกยีนหรอืเทาจนั (Taukkyan War Cemetery หรอื Htauk Kyant  
                    War Memorial Cemetery) ซึ2งเป็นอนุสรณส์ถานและสสุานของทหารผา่นศกึ สรา้งขึOนเพื2อ 
                   ระลกึถงึทหารฝ่ายเครอืจักรภพองักฤษที2เสยีชวีติในสงครามโลกครัOงที2 1 และ 2 กวา่ 27,000 นาย  
                   ซึ2งจํานวนไมน่อ้ยเป็นทหารอนิเดยีและทหารแอฟรกินั โดยในบรเิวณอนุสรณส์ถาน เป็นหลมุศพ 
                   ของทหาร แบง่เป็นทหารที2เสยีชวีติในสงครามครั Oงที2 1 จํานวน 52 นาย และสมยัสงครามโลกครัOง 
                   ที2 2 จํานวน 6,374 นาย ระบตุวัตนไมไ่ด ้จํานวน 867 นาย และมกีารสลกัชื2อทหารกวา่ 27,000  



 
 

 

                   นายที2เสยีชวีติในสงครามโลกครัOงที2 2 ที2พมา่ จากนัOน นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่นครยา่งกุง้ อดตี 
                   เมอืงหลวงเกา่ของพมา่ที2มกีารเตบิโตอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนันีO  
 
18:00 น.      นมสัการ เจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศพมา่ อายสุองพันหา้รอ้ยกวา่ปี 
                   และเป็นเจดยีท์ี2ใหญท่ี2สดุของประเทศพมา่ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื2อกวา่ 2,000 ปีกอ่น  
                   มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยูเ่ป็นนํOาหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัดว้ยเพชร 
                   พลอยอญัมณีลํOาคา่กวา่ 5,548 เม็ด รวมทบัทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่กลา่วกนัวา่ทองคําที2ใชใ้นการ 
                   กอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีอ์งคน์ีOมจํีานวนมหาศาลกวา่ทองคําที2เกบ็อยูใ่นธนาคาร 
                   แหง่ชาตอิงักฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ี2งดงามมากที2สดุอกีแหง่หนึ2งของโลก จากนัOนให ้
                   ทา่นชมแสงของอญัมณีที2ประดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนั 
                   ออกไปเชน่ สเีหลอืง สนํีOาเงนิ สสีม้ และสแีดง เป็นตน้ 
 
คํdา                          บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ที2พัก ã โรงแรม Clover  
                    Hotel หรอืเทยีบเทา่และพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
วนัทีdหา้: ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ตลาดสก็อต 
                    วดัพระนอนตาหวาน – เจดยีก์าบาเอ ้– วดัพระหนิออ่น – ปางชา้งเผอืก                                     
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น.      นําทา่นนมสัการ พระเจดยีโ์บตะทาวน ์

ซ ึ2งเป็นเจดยีท์ี2สรา้งขึOนเพื2อรับพระเกศาธาตกุอ่นที2นําไปบรรจใุนพระเจดยีช์เวดากอง 
เมื2อพระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึOนจากเรอื 
ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ี2พระเจดยีโ์บตะทาวนแ์หง่นีOกอ่นพระเจดยีแ์หง่นีOไดถ้กูทําลายในระหวา่งสง
ครามโลกครัOงที2 2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณข์ึOนมาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีท์ั2วไปคอื 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้
โดยอญัเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน 
สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่ง ๆ 
ที2มพีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้
จากนัOนนําทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบย)ี 
ซึ2งชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร               
ดว้ยเชื2อวา่อธฐิานสิ2งใดจะสมความปรารถนา และสกัการะ เทพกระซบิ หรอื เมี�ยะนานหนว่ย 
เพื2อหนุนดวงโชคลาภ มหาโภคทรัพย ์สมควรแกเ่วลา นําทา่นชอ้ปปิOงที2 ตลาดสก็อต 
ซึ2งเป็นตลาดที2ใหญท่ี2สดุของพมา่ มสีนิคา้ของที2ระลกึมากมาย อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลนิ หยก 
ไขม่กุ เครื2องเงนิ เครื2องหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ และผา้โสรง่ เป็นตน้   

 
เทีdยง                    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสน ์
                   เจา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึ2งเป็นพระนอนที2มคีวามสวยงามที2สดุของประเทศพมา่ จากนัOน 
                   นําทา่นนมสัการ เจดยีก์าบาเอ ้เป็นเจดยีท์รงกลม ซึ2งมทีางเขา้ทั Oงหมดหา้ดา้น ที2นายอนุูนายกคน 
                  แรกของพมา่ สรา้งขึOนเพื2อใชเ้ป็นสถานที2ชาํระพระไตรปิฎก เป็นที2แปลกตาอกีแหง่หนึ2ง และมคีวาม 
                  สวยงามเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นใน คําวา่กาบาเอ ในภาษาพมา่ หมายถงึ โลกแหง่สนัตสิขุ  
                  สรา้งขึOนในปี 1952 เจดยีแ์หง่นีOเป็นที2รําลกึถงึการประชมุประสภาสงฆร์ะดบัโลก ครั Oงที2 6 เพื2อให ้



 
 

 

                  บงัเกดิสนัตสิขุแกช่าวโลกของพทุธศาสนา ซึ2งจัดขึOนอยา่งยิ2งใหญใ่นปี 1954 จากนัOนนําทา่น 
                  นมสัการ พระหนิออ่น ที2ใหญท่ี2สดุในประเทศพมา่ที2 วดัเจา๊ตอจ ีและนําทา่นชม ชา้งเผอืก ที2ปาง 
                  ชา้งเผอืก ซึ2งถอืวา่เป็นชา้งที2หาชมไดย้ากที2สดุในเอเชยี ซึ2งคนพมา่เองตา่งนยิมมาชมชา้งเผอืกกนั 
                  อยา่งมากมาย 
 
เย็น                      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหาร นําทา่นกลบัเขา้ที2และพักผอ่น 
                 ตามอธัยาศยั 
                                                                                                                         

วนัทีdหก: ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัพระนอนยิ[มหวาน - พระราชวงับเุรงนอง – พะอาน             
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น.      นําทา่นเดนิทางออกจากยา่งกุง้สู ่เมอืงหงสาวดหีรอืพะโค หลงัจากเดนิทางถงึเมอืงหงสาวด ีนํา 
                   ทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรอืพระนอนยิ[มหวาน กราบพระพทุธรปูนอนที2ม ี
                   พทุธลกัษณะงดงามในแบบของมอญ จัดเป็นพระนอนที2งามอกีแหง่หนึ2งของประเทศพมา่ 
 
เทีdยง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมอืงหงสาวด ี 
 
บา่ย             นําทา่นเขา้ชม พระราชวงับเุรงนอง สถานที2ซ ึ2งมคีวามสําคญัตอ่ประวตัศิาสตรข์องไทย คอื  
                   บรเิวณที2เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บเุรงนอง สรา้งขึOนในปี พ.ศ 2109 แตไ่ดถ้กูทําลายดว้ย 
                   ฝีมอืของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมยัพระเจา้นันนทบเุรงในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหกัพังที2ยงั 
                   หลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีOเป็นที2ประทบัของพระเจา้บเุรงนอง ทา่นผู ้
                   ที2ไดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที2ประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จ 
                   พระนเรศวรมหาราช ครั Oงตอ้งตกเป็นเชลยศกึเมื2อตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั  
                   พระราชวงัแหง่นีOเหลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวตัศิาสตรแ์ละถกูสรา้งจําลองพระราชวงัและ 
                   ตําหนักตา่งๆ ขึOนมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดารเทา่นัOน สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางออก 
                   จากเมอืงหงสาวดเีพื2อเดนิทางไปเมอืงพะอนัตอ่ไป 
  

18:00 น.     เดนิทางถงึเมอืง พะอนั (Hpa-An) เมอืงหลวงของรัฐกะเหรี2ยง ลอ้มรอบไปดว้ยเขาหนิปนู สงู 
                  สลบัซบัซอ้น มคีวามงดงามที2หลากหลายทั Oงธรรมชาตแิละอารยธรรมที2เกา่แก ่นําทา่นเชค็อนิที2 
                  โรงแรม ã Thiri Hpa An Hotel ซึ2งเป็นโรงแรมใหมข่องเมอืงพะอนั 
 
เย็น              ä บรกิารอาหารมื[อคํdา ณ หอ้งอาหาร 

หลงัอาหารใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัทา่มกลางภเูขาที2เขยีวครึOม  
   
 
วนัทีdเจ็ด: พะอนั – เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต – เมยีวด ี– แมส่อด                                                                                                       

 
07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
08.00 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพื2อเดนิทางกลบัสูแ่มส่อด กอ่นออกจากเมอืงพะอนั นําทา่นชม     
                   เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ที2มชีื2อเสยีงที2สดุของพะอนั ตั Oงอยูบ่นเขาแหลมเหมอืน          
                   เขาตะปขูองไทย โดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางนํOา ซึ2งเป็นที2ตั Oงของสถานศกึษาพระธรรม จากนัOนนํา 
                   ทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มยีวด ี– แมส่อด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั2วโมง)  



 
 

 

 
เทีdยง                       บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอหาร จากนัOนนําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่  
                   เขา้สูป่ระเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดย              
                   สวสัดภิาพและประทบัใจ 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืdอความเหมาะสมแ
ละเพืdอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์


