
 

STM 106    เมียวดี-พะอนั-มะละแหมง่- 

                  หงสาวดี-ยา่งก ุง้ 3 คืน 4 วนั 

 

 

โปรแกรมทวัรแ์มส่อด พะอนั มะละแหมง่ หงสาวด ียา่งกุง้  

4 วนั 3 คนื (STM106) 

 
โปรแกรมการเดนิทาง     

 

                                                                    

              

 

 

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

 

08:00 น. คณะพรอ้มกันที ่ดา่นแมส่อด หลงัจากน าทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนแลว้ น าทา่นออกเดนิทางไป 

                   ตามถนนเสน้ใหมท่ีต่ัดหลบภเูขาตะนะ (Dawna Range) หรอืเรยีกกนัวา่ ‘ทวิเขาดอยมอนกุจ’ู ที ่

                   มคีวามยาวประมาณ 38 กโิลเมตรซึง่เชือ่มตอ่ไป 

                   ยงัเมอืงกอกะเร็ก (Kawkareik) ถนนเสน้นีเ้ป็น 

                    ถนนลาดยางอยา่งด ีกวา้งขวาง วิง่สบาย และ 

                   จากเมอืงกอกะเร็คไปพะอันเป็นถนนลาดยางที ่

                   ก าลงัรอการขยายเสน้ทางใหก้วา้งขึน้ เดนิทางถงึ  

                    เมอืงพะอนั เมอืงหลวงของรัฐกะเหรีย่งทีต่ัง้อยูร่มิ 

                   แมน่ ้าสาละวนิและลอ้มรอบไปดว้ยเขาหนิปนู สงู 

                   สลับซบัซอ้น มคีวามงดงามทีห่ลากหลายทัง้ 

                   ธรรมชาตแิละอารยธรรมทีเ่กา่แก ่

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

 

บา่ย             น าทา่นชม ถ า้เกากูน (Kawgun Cave) หรอื  

                   ‘ถ า้หมืน่พระ’ เป็นถ ้าหนิปนูตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นเกากนู  

                   อยูท่างดา้นเหนือของแมน่ ้าสาละวนิ ตรงทางเขา้ถ ้า  

                   มพีระพทุธรปูปนูปั้นจ านวนมากตัง้เรยีงรายและตาม 

                   ผนังถ ้ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทับดว้ยสแีดงอฐิ 

                   นับหมืน่องคเ์ป็นศลิปะสมัยพกุาม ประมาณศตวรรษที ่ 

                   7 ตรงปากถ ้าจะมพีระพทุธรปูองคห์นึง่ชือ่วา่  

                    ‘อาจวยเหจพ่ญา’ หรอื ‘พระพุทธรปูปลดหนี’้ เชือ่ 

                   กนัวา่ใครมหีนี้สนิอะไร ก็ใหข้อพรกับทา่น ภายในถ ้า 

                   มอีงคพ์ระพทุธรปูจ านวนมาก จากนัน้เดนิทางสู ่ 
                   เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat) ซึง่เป็นเจดยีม์ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของพะอันตัง้อยูบ่นเขาแหลม 

                   เหมอืนเขาตะปขูองไทยทีพั่งงาโดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางน ้า มสีะพานปนูเชือ่มตอ่กับวัดและมบีัน 
                   ใดทอดยาวขึน้ไปถงึยอดเขา 
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                   เพือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนขึน้ไปกราบไหวเ้จดยีท์ าบญุ 

                   และขอพรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทัศน์อัน 

                   สวยงามซึง่สามารถมองเห็นเทอืกเขาเซกาบนิได ้

                   อยา่งชดัเจน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่

                   เมอืงมะละแหมง่ตอ่ไป  

 

เย็น             เดนิทางถงึ เมอืงมะแหมง่ เมอืงหลวงของรัฐมอญ  
                  ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับสีข่องประเทศพมา่และตัง้อยู ่
                  ตรงปากแมน่ ้าใหญส่ามสายไดแ้กส่าละวนิ  

                  (Thanlwin) แมน่ ้าไจท ์(Kyaik) และแมน่ ้าอัตตรนั  
                  (Attran) น าทา่นชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน  

                   (Kyaikthanlan) สิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุแหง่รัฐมอญสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานทีบ่รรจพุระ 
                  เกศาธาตแุละพระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ตามต านานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ี้ช ือ่ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’  

                  แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนื่องมาจากในครัง้ที ่
                  สยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กัน  
                  พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจน 

                  ทหารไทยพา่ยแพต้อ้งถอยทพักลับเมอืงไทยเจดยีท์ี ่
                  กองทัพไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องคนั์น้ ตอ่มา 

                  พมา่ไดก้ลับมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณ์เหมอืนใน 
                  ปัจจบุัน  

 

19.00 น.      บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

                  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Ngwe  

                   Moe Hotel หรอืระดับเดยีวกัน    

 

 

 

 

วนัทีส่อง: พระนอนวนิเสง่ตอยะ – ทางรถไฟสายมรณะ – วดักลางน า้ไจทค์ามเิยเลพญา  (B/L/D) 

 

07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
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08:00 น.      น าทา่นเดนิทางไปเมอืง มเูดงิ (Mudong) เพือ่ชมและสกัการะ องคพ์ระพุทธไสยาสน ์

                    วนิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึง่ประดษิฐานพระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระนอนม ี

                   ความยาว 180 เมตร สงู 33 เมตร แตล่ะชัน้มหีอ้งตา่งๆ ทีป่ระกอบดว้ยรปูปนูปั้นแสดงถงึพทุธ 

                   ประวัตแิละค าสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนา เชน่ เรือ่งนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม จากนัน้น าทา่น 

                   เดนิทางสู ่เมอืงตนับูซายดั (Thanbyuzayad) หรอืทีรู่จั้กกนัในยคุอาณานคิมอังกฤษวา่  

                    อมัเฮริส์ (Amherst) ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศและศนูยม์ชิชัน่นารขีองอังกฤษในยคุอาณานคิม 

 
11:00 น.      ชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ (Death Railway) ซึง่ถกูสรา้งขึน้จากแรงงานของ 
                   กรรมกร และเชลยศกึทีค่วบคมุโดยกองทัพญีปุ่่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพือ่เป็นเสน้ทางล าเลยีง 

                   อาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ก าลังพลจากไทยไปยงัพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิง้ระเบดิท าลายลง 
                   ในปี 2488 เชลยศกึกวา่ 13,000 คน ทีถ่กูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอด 

                   ระยะเวลา 15 เดอืน ตอ้งเสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรมขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนา 
                   ทบึและภเูขาคาดวา่ยงัมพีลเรอืนชาวเอเชยีทีถ่กูบังคับใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน  

                   เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี ้
                    

   เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)   

                     ณ รา้นอาหาร 

 

   บา่ย          น าทา่นเดนิทางไป วดัไจทค์าม ิซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืง  

                    ไจทค์าม ิชม วดัไจทค์าม ิเยเ่ลพ่ญา  
                          (Kyaikkamiyelai pagoda) ประดษิฐานพระเจดยี ์

                   กลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นน ้าแหง่ทีส่องของพมา่ 

                   ซึง่แหง่แรกนัน้อยูท่ีเ่มอืงสเิรยีมและมตี านาน 
                   เกีย่วกับพระพทุธรปูลอยน ้ามาจากลังกา สมควร 

                   แกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมะละแหมง่ 
 

เย็น              เดนิทางถงึมะละแหมง่ น าทา่นชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และ 

                   เป็นโรงเรยีน ทีเ่จา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกับสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะ 

                   เมี๊ยะจนเกดิเป็นต านานรกัและจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็นบทเพลงขับรอ้งจนโดง่ดังไปทั่ว 

 

ค า่              บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Ngwe   

                   Moe Hotel หรอืระดับเดยีวกัน   

 

 

วนัทีส่าม:  มะละแหมง่ – หงสาวด ี– ยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง                     (B/L/D)             

 

06.30 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

07:30 น.      น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีหรอื พะโค (Bago) ตอ่ไป 

      

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

 

บา่ย             เดนิทางถงึ เมอืงหงสาวด ีอดตีราชธานีอันยิง่ใหญข่องพมา่ น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์

หรอื พระธาตมุเุตา ซึง่เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่
ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรง
นองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหง
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สาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ดว้ยเชน่กันพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรอืที่
เรยีกกันวา่ ‘พระนอนยิม้หวาน’ ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง และผา้พืน้เมอืง ไดอ้กีดว้ย  

 
บา่ย             น าทา่นชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิ

ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสัมพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับ
พระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โกนาคม (ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกสุันธะ(ทศิ

ตะวันออก) และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับ
พระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูย่า่งกุง้ หลงัจากเดนิทางถงึกรงุยา่งกุง้ น าทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

(Shwedagon Pagoda) เปรยีบเสมอืนชวีติ
จติวญิญาณของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่

ตลอดเวลากวา่ 2,500 ปี และเป็นพระมหาเจดยี์
คูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นพระธาตปุระจ าปีมะเมยี

และเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 
บรเิวณเจดยีช์เวดากองแหง่นี้ คลาคล ่าไปดว้ย
ผูค้นมากมายทัง้ชาวพมา่และชาวตา่งชาตทิีพ่า

กันมาเทีย่วชมและนมัสการสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
แหง่นี้ตลอดทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไม่

ขาดสาย โดยกลา่วขานกันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   
 

19.00 น.             บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) หลังอาหารน าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม 
Tawwin Garden หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน 

 

                                       

วนัทีส่ ี:่ เจดยีโ์บตะถา่ว – เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ตลาดสก็อต – พระนอนตาหวาน                       

วดัพระหนิออ่น – สนามบนิมนิกลาดง – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ                  (B/L/-) 

 

 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12)  

 
08:00 น.      น าทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะถา่ว ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไป 

                   บรรจใุนพระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุดถ้กูอญัเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ี ่
                   พระเจดยีโ์บตะทาวนแ์หง่นีก้อ่นพระเจดยีแ์หง่นี้ไดถ้กูท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และ 

                   ไดร้ับการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมคีวามแตกตา่งจากพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระ 
                   เจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค า ให ้
                   ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนัง 

                   ใตฐ้านเจดยีไ์ดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่งๆ ทมี ี
                   พทุธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์ 

                   มาจัดแสดงไว ้จากนัน้น าทา่นสกัการะขอพรจาก  
                   “เทพทนัใจ” หรอื นตัโบโบจ ีซึง่ชาวพมา่และชาว 
                   ไทยตา่งใหค้วามเคารพอยา่งมาก และนยิมมาขอพร 

                   ดว้ย เชือ่วา่อธษิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  
                   จากนัน้สกัการะ “เทพกระซบิ” หรอื เม ีย๊ะนาน 

                    หนว่ย เพือ่หนุนดวงโชคลาภมหาโภคทรัพย ์สมควร 
                   แกเ่วลา น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดสก็อต ซึง่เป็น 

                   ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ  
                   เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊และผา้โสรง่ เป็นตน้ 



 

STM 106    เมียวดี-พะอนั-มะละแหมง่- 

                  หงสาวดี-ยา่งก ุง้ 3 คืน 4 วนั 

 

 

   เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  

                     

   บา่ย         น าทา่นนมัสการ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอืพระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวาม 
                 สวยงามทีส่ดุของประเทศพมา่ จากนัน้น าทา่นนมัสการ พระหนิออ่น ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศพมา่ที ่
                 วัด เจา๊ตอจ ีสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมนิกลาดง  

 
  เย็น         เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ.............. เทีย่วบนิที.่................. 

 
  ค า่           เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 

 
ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 
 

 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 

 


