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โปรแกรมทวัรแ์มส่อด มะละแหมง่ พะอนั  
4 วนั 3 คนื (STM105) 

 

 
 
 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 

                                                                                                                          

วนัแรก: แมส่อด – ดา่นแมส่อด – เมยีวด ี– พะอนั                                              (-/L/D) 

 

08:00 น. รับคณะที ่ดา่นแมส่อด หลังจากท าพธิกีารผา่นแดนแลว้ น าทา่นขึน้รถปรับอากาศเพือ่ออก
เดนิทางไปตามถนนเสน้ใหมท่ีต่ัดหลบภเูขาตะนะ (Dawna Range) หรอืเรยีกกนัวา่ ‘ทวิเขาดอย

มอนกุจ’ู ทีม่คีวามยาวประมาณ 45 กโิลเมตรซึง่เชือ่มตอ่ไปยังเมอืงกอกะเร็ก (Kawkareik) ถนน
เสน้นีเ้ป็นถนนลาดยางอยา่งด ีกวา้งขวาง วิง่

สบาย และจากเมอืงกอกะเร็คไปพะอนัเป็น
ถนนลาดยางทีก่ าลงัรอการขยายเสน้ทางใหก้วา้ง
ขึน้  

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

                   (ม ือ้ที ่1) 

 

บา่ย             น าทา่นชม ถ า้เกากูน (Kawgun Cave) หรอื  

                   ‘ถ า้หมืน่พระ’ เป็นถ ้าหนิปนูตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นเกากนู 

                   อยูท่างดา้นเหนือของแมน่ ้าสาละวนิ ตรงทางเขา้ถ ้า มพีระพทุธรปูปนูปัน้จ านวนมากตัง้เรยีงราย 

                   และตามผนังถ ้ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทับดว้ยสแีดงอฐินับหมืน่องคเ์ป็นศลิปะสมัยพกุาม  

                   ประมาณศตวรรษที ่7 ตรงปากถ ้าจะมพีระพทุธรปู 

                   องคห์นึง่ชือ่วา่ ‘อาจวยเหจพ่ญา’ หรอื  

                   ‘พระพุทธรปูปลดหนี’้ เชือ่กันวา่ใครมหีนี้สนิอะไร  

                   ก็ใหข้อพรกบัทา่น ภายในถ ้ามอีงคพ์ระพทุธรปู 

                   จ านวนมากประดษิฐานเรยีงรายกันอยู ่จากนัน้ ชม  

                   ถ า้ Yathae Pyan Cave เป็นอกีหนึง่ถ ้าในเมอืง 

                   พะอันทีม่คีวามเกา่แกค่ลา้ยกับถ ้าทั่วไปในเมอืง 

                   พะอันทีม่พีระพทุธรปูปางตา่งๆ และเจดยี ์

                   ประดษิฐานไวใ้นถ ้าและบรเิวณโดยรอบสมัผัสววิ 

                   ทวิทัศน์ของทุง่นาป่าเขยีวทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ 

 

เย็น              นมัสการ เจดยีช์เวยนิโมว่ ์(Shwe Yin Hmaw Pagoda) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงรมิแมน่ ้าสาละวนิ 
                   ทีม่วีวิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ภาพวถิชีวีติชาวกะเหรีย่งทีเ่ดนิทางดว้ยเรอื ชาวประมง และบรรยากาศ 

                   พระอาทติยอ์ัสดงอนัแสนงดงามตรงึตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน เป็นเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วเขา้มา 
                   เมอืงพะอันไมข่าดสาย    
 

19.00 น.      บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่2) 
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                  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Thiri Hpa-an Hotel หรอืระดับเดยีวกัน   

 

                   

วนัทีส่อง:      พะอนั – มะละแหมง่ – เจดยีไ์จทต์ะลาน (เจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงมะละแหมง่)        (B/L/D) 

 

07.00 น.      มงิกาลาบา่...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

08:00 น.     น าทา่นชม เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึง่เป็นเจดยีม์ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของพะอัน  

                   ตัง้อยูบ่นเขาแหลมเหมอืนเขาตะปขูอง 

                   ไทยทีพั่งงา โดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางน ้า 

                   มสีะพานปนูเชือ่มตอ่กับวัดและมบีันใด 

                   ทอดยาวขึน้ไปถงึยอดเขา เพือ่ให ้

                   พทุธศาสนกิชนขึน้ไปกราบไหวเ้จดยี ์ 

                   ท าบญุและขอพรจากหลวงพอ่พรอ้มชม 

                   ววิทวิทัศนอ์ันสวยงามซึง่สามารถมองเห็น 

                   เทอืกเขาเซกาบนิไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้ 

                   ชม ถ า้ซาดาน (Sadan Cave) เป็นถ ้า 

                   ทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตมิตี านาน 

                   เกีย่วกับพญาชา้งทีเ่คยปกครองชา้งบรวิารอยูใ่นถ ้าแหง่นี ้ตามผนังถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม 

                   และมพีระพทุธรปูประดษิฐานไวม้ากมาย เชน่ พระพทุธรปูหยก พระพทุธรปูปางไสยาสน์และ 

                   พระพทุธรปูอุม้บาตรเป็นตน้ สว่นตามผนังของถ ้ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กประดษิฐานไวเ้ชน่กัน 

                   จากนัน้ น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่ รัฐมอญตอ่ไป 

 

เทีย่ง            เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ หรอื ‘เมาะลมัไย’ (Mawlamyine) ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงหลวง 

                   ของรัฐมอญ ซึง่ใหญเ่ป็นอันดับสีข่องประเทศพมา่ ตัง้อยูต่รงปากแมน่ ้าใหญส่ามสายไดแ้ก ่

                   สาละวนิ (Thanlwin) แมน่ ้าไจค ์(Kyaik) และแมน่ ้าอัตตรนั (Attran)  

 

                   เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 

 

บา่ย             นมัสการ เจดยีไ์จทม์อยอ (Kyaikmaraw) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจทม์อยอ ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ 

                   ของเมอืงมะละแหมง่ อยูห่า่งจากเมอืงมะละแหมง่ 24 กโิลเมตร มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ ‘ซู 

                      ตองปิ พะยาจ ีไจทม์อยอ’ ประดษิฐานพระพทุธรปูหอ้ยขาพระพักตรส์ขีาวทีโ่ดดเดน่และแตกตา่ง                                

                   จากพระพทุธรปูองค ์อืน่ๆ ในเมอืงมะละแหมง่ ลักษณะการน่ังนัน้เป็นแบบทางตะวันตกสรา้ง                                

                   โดยพระนางฉิน่สอบ ู(Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998 (ค.ศ.1455) พระนางเป็นกษัตรยิ ์

                   หญงิแหง่อาณาจักรมอญเพยีงพระองคเ์ดยีวทีป่กครองชาวมอญ เป็นเวลา 17 ปี และภายใน 

                   พระพทุธรปูมกีารบรรจพุระสารกิธาตขุองพระพทุธเจา้ดว้ย บรเิวณโดยรอบพระประธาน ม ี

                   พระพทุธรปูปางตา่งๆ มากมาย และเลา่กนัวา่ชาวบา้นเคยน าโซม่าลา่มองคพ์ระไวเ้พราะครัง้หนึง่ 

                   เคยหนีหายไป นอกจากนัน้วัดไจทม์อยอยงัเป็นทีรู่จั้กกันดสี าหรับฝีมอืงานกระเบือ้งเคลอืบที ่

                   สวยงามอกีดว้ย  

 

เย็น              น าทา่นชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุแหง่รัฐมอญ 
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                   สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานที ่
                   บรรจพุระเกศาธาตแุละพระทันตธาตขุอง 
                   พระพทุธเจา้ตามต านานเลา่วา่เดมิเจดยี ์

                   นีช้ ือ่ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่  
                   ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนื่องมาจากในครัง้ที ่

                   สยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้ง 
                   เจดยีแ์ขง่กัน พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ 
                   ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพา่ย 

                   แพต้อ้งถอยทัพกลับเมอืงไทย เจดยีท์ี ่
                   กองทัพไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องค ์

                   นัน้ ตอ่มาพมา่ไดก้ลับมาบรูณะจนเสร็จมบรูณ์เหมอืนในปัจจบุัน 

 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

                  พักที ่ โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่าม: มะละแหมง่ – ไจทค์ามเิยเ่ลพ่ญา – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ – พระนอนวนิเสง่ตอ

ยะ (ใหญท่ีสุ่ดในโลก) – โบสถ ์St. Pactrick’s                                             (B/L/D) 

 

07.00 น.      มงิกาลาบา่...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

08:00 น.     เดนิทางสู ่เมอืงไจทค์าม ิ(Kyaikkami) เพือ่น าทา่นชมและสกัการ เจดยีไ์จทค์าม ิเยเ่ลพ่ญา   
                   (Kyaikkamiyelai pagoda) ประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นน ้าแหง่ทีส่องของพมา่  

                  ซึง่แหง่แรกนัน้อยูท่ีเ่มอืงสเิรยีมและม ี
                  ต านานเกีย่วกับพระพทุธรปูลอยน ้ามาจาก 
                  ลังกา สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง 

                  ตอ่ไป ชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟสาย 
                   มรณะ (Death Railway) ซึง่ถกู 

                  สรา้งขึน้จากแรงงานของกรรมกร และ 
                  เชลยศกึทีค่วบคมุโดยกองทพัญีปุ่่ น                    

                  ระหวา่งปี พ.ศ. 2485 – 2486 เพือ่เป็น 
                  เสน้ทางล าเลยีงอาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ 
                  ก าลงัพลจากไทยไปยังพมา่ และถกูฝ่าย 

                  สมัพันธมติรทิง้ระเบดิท าลายลงในปี 2488  
                  เชลยศกึกวา่ 13,000 คน ทีถ่กูเกณฑไ์ป 

                  สรา้งทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอดระยะเวลา 15 เดอืน ตอ้งเสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรม 
                  ขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนาทบึและภเูขาคาดวา่ยังมพีลเรอืนชาวเอเชยีทีถ่กูบังคับใช ้

                  แรงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้  
 

เทีย่ง                    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

 
บา่ย             เดนิทางไปเมอืง มเูดงิ (Mudon) ชมและสกัการะ องคพ์ระพุทธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ  

                   (Win Sein Taw Ya) ซึง่ประดษิฐานพระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 180  

                  เมตร ความสงู 33 เมตร  
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                  ภายในองคพ์ระ แบง่เป็น 
                  หอ้งตา่งๆ มรีปูปนูปั้นแสดง 
                  พทุธประวัต ิและค าสอน 

                  ตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่ 
                  เรือ่งนรกสวรรคแ์ละผลแหง่ 

                  กรรมอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น 
                  ชม โบสถ ์St. Patrick’s  
                  ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละ 

                  แหมง่และเป็นโรงเรยีน ที ่
                  เจา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่ 

                  เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกับ 
                  สาวแมค่า้ชาวพมา่นาม 

                  มะเมี๊ยะจนเกดิเป็นต านานรกั 
                  และจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็นบทเพลงขับรอ้งจนโดง่ดงัไปทั่วหลังจากนัน้น าคณะฯ ชมเมอืง 
                 มะละแหมง่ ผา่นอาคารเกา่แกส่ไตลโ์คโลเนยีลและโบสถ ์เป็นตน้ 

 

เย็น                บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 

                  พัก  โรงแรม   Ngwe Moe หรอืระดับเทยีบเทา่ จากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

 

วนัทีส่ ี:่ มะละแหมง่ – ตลาดเซจ ี– แมส่อด                                                              (B/L/-) 

                                    

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 

08:00 น.     น าทา่นไปชอ้ปป้ิงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ที ่ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึง่มกีาร 

                  ปรบัปรงุตัวอาคารขึน้มาใหมใ่นปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกดิไฟไหมต้ลาดครัง้ใหญใ่นปี ค.ศ. 2008  

                  ตลาดแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทีัง้ของสดและของแหง้ 

                  จ าหน่ายมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่

                  เมยีวด ี– แมส่อด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ช ัว่โมง) 

    

12:00 น.        บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่10)  

 

บา่ย           เดนิทางถงึดา่นเมยีวด ี– แมส่อด น าทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย  

                 ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวัสดภิาพและประทับใจ 

                    

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 


