
 

STM 107    เมียวดี-พะอนั-หงสาวดี 

               พระธาตอิุนแขวน-มะละแหมง่  

                         3 คืน 4 วนั 

 

 

แมส่อด พะอนั หงสาวด ีพระธาตอุนิแขวน  

มะละแหมง่ 4 วนั 3 คนื (STM107) 
 

 
โปรแกรมการเดนิทาง                                                                                                                      

 

 

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

 

08:00 น. คณะพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ ณ ดา่นแมส่อด หลังจากท าพธิกีารผา่นแดนแลว้ น าทา่นเดนิทางไป 

                   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 ้าหนิปนูตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้น 

                   เกากนู อยูท่างดา้นเหนอืของแมน่ ้าสาละวนิ ตรง 

                   ทางเขา้ถ ้า มพีระพทุธรปูปนูปั้นจ านวนมากตัง้เรยีง 

                   รายและตามผนังถ ้ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทาทับ 

                   ดว้ยสแีดงอฐินับหมืน่องคเ์ป็นศลิปะสมัยพกุาม  

                   ประมาณศตวรรษที ่7 ตรงปากถ ้าจะมพีระพทุธรปู 

                   องคห์นึง่ชือ่วา่ ‘อาจวยเหจพ่ญา’ หรอื  

                   ‘พระพุทธรปูปลดหนี’้ เชือ่กันวา่ใครมหีนี้สนิอะไร  

                   ก็ใหข้อพรกับทา่น ภายในถ ้ามอีงคพ์ระพทุธรปู 

                   จ านวนมากประดษิฐานเรยีงรายกันอยู ่จากนัน้ 

                   เดนิทางสู ่เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต (Kyauk Kalat)  
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                   ซึง่เป็นเจดยีม์ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของพะอันตัง้อยูบ่น 

                   เขาแหลมเหมอืนเขาตะปขูองไทยทีพั่งงาโดด 

                   เดน่อยูบ่นเกาะกลางน ้า มสีะพานปนูเชือ่มตอ่กับ 

                   วัดและมบีันใดทอดยาวขึน้ไปถงึยอดเขาเพือ่ให ้

                   พทุธศาสนกิชนขึน้ไปกราบไหวเ้จดยีท์ าบญุและ 
                   ขอพรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทัศน์อัน 
                   สวยงามซึง่สามารถมองเห็นเทอืกเขาเซกาบนิได ้

                   อยา่งชดัเจน จากนัน้น าทา่นชม ถ า้ Yathae  
                    Pyan Cave เป็นอกีหนึง่ถ ้าในเมอืงพะอันทีม่ ี

                   ความเกา่แกค่ลา้ยกับถ ้าทั่วไปในเมอืงพะอันทีม่ ี
                   พระพทุธรปูปางตา่งๆ และเจดยีป์ระดษิฐานไวใ้น 

                   ถ ้าและบรเิวณโดยรอบสมัผสัววิทวิทัศน์ของทุง่นาป่าเขยีวทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ใหท้า่นได ้
                   ผอ่นคลายอยา่งเต็มอิม่ 

 

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) 

                  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Thiri Hpa-an Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 

 

วนัทีส่อง: พะอนั – หงสาวด ี– พระธาตอุนิแขวน                                                         (B/L/D) 

 

06.30 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

07:30 น.      น าทา่นเดนิทางไปเมอืง หงสาวด ี(Bago) เพือ่สมัผัสรอ่งรอยแหง่ความรุง่โรจน์ของอดตีราชธานี 

                   เกา่ทีม่ลีมหายใจ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

                    

 เทีย่ง                     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ: กุง้แมน่ า้เผา) 

 

 บา่ย            น าทา่นมัสการ พระเจดยีช์เวมอดอว ์หรอื พระธาตมุเุตา ซึง่เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งู 

                   ของหงสาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้  
                   ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิ ์

                   มอญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง 
                   สพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ีด้ว้ยเชน่กัน 

                    จากนัน้ ชม พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ‘พระนอนยิม้หวาน’ ซึง่เป็น 
                   พระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ 
                   ปักพืน้เมอืง และผา้พืน้เมอืง ไดอ้กีดว้ย ชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 ม ี

                   พระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้  
                   (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โกนาคม  

                   (ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกสุนัธะ (ทศิตะวันออก) และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้ง 
                   โดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพทุธศาสนาสรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไม ่

                   ขอ้งแวะกับบรุษุเพศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไจทโ์ถ ่หรอื เมอืงสะเทมิ 
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เย็น             เดนิทางถงึ เมอืงไจทโ์ถ ่หรอื สะเทมิ น าทา่นเปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่เพือ่ขึน้สูพ่ระธาตอุนิแขวนที ่ 

                   คมิปูนแคมป์ (เชงิเขาไจทท์โีย) ระหวา่ง 

                  น่ังรถ ชมทัศนียภาพป่าเขา น ้าตก และล าธาร 

                  อนัสวยงามสองขา้งทาง สมัผัสถงึความเย็น 

                  ซึง่จะคอ่ยๆ เย็นขึน้เรือ่ยๆ เดนิทางจนเกอืบ 

                  ถงึพระธาตอุนิแขวน ชมทะเลหมอกแหง่ 

                  ขนุเขาตืน่ตาตืน่ใจกับพระธาตอุนิแขวนซึง่อยู ่

                  ใกลท้ีพั่ก สายลมเย็นน าพาความสดชืน่ให ้

                  รูส้กึสบายๆ น าทา่นนมัสการ พระธาตอุนิ 

                   แขวน ซึง่เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร  

                  ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญปิ่ดทองหมิน่เหมอ่ยู ่

                  บนหนา้ผานับเป็นสิง่มหัศจรรยแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ 

                  และเป็นแรงบันดาลใจของกวซีไีรท ์คณุมาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง ‘นริาศเจา้จันทรผ์ม 

                  หอม’ น าทา่นเชค้อนิที ่โรงแรม Kyaikhto/Yoyolay หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน 

 

ค า่               บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่5) หลังจากนัน้ เชญิทา่นไปนมัสการพระธาตอุนิ 

                 แขวนตามอัธยาศัย ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็น 

 

                 เวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จทท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลม หรอืผา้หม่  

                 ผา้พันคอและเบาะรองน่ัง เพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื แตป่ระต ู

                 เหล็กทีเ่ปิด ส าหรับบรุษุ ปิดเวลา 20:00 น.  

 

 

วนัทีส่าม:  พระธาตอุนิแขวน – มะละแหมง่ – พระนอนวนิเสง่ตอวย์ะ (พระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก)               

(B/L/D)             

 

06.00 น.           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) หลังอาหารเก็บสมัภาระพรอ้ม
ออกเดนิทางลงจากเขาเปาเลา (Paung Laung) เพือ่เดนิทางกลบัตามเสน้ทางเดมิ มุง่หนา้สูเ่มอืง
มะละแหมง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

 
เทีย่ง            เดนิทางถงึ เมอืงมะแหมง่ เมอืงหลวงของรัฐมอญซึง่ใหญเ่ป็นอันดับสีข่องประเทศพมา่และตัง้อยู ่

                   ตรงปากแมน่ ้าใหญส่ามสายไดแ้ก่สาละวนิ (Thanlwin) แมน่ ้าไจท ์(Kyaik) และแมน่ ้าอัตตรนั  

                  (Attran) 

 

                              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย             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 

                   เดนิทางกลบัสูเ่มอืงมะละแหมง่ ชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และ 

                   เป็นโรงเรยีน ทีเ่จา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกับสาวแมค่า้ชาวพมา่นาม 

                   มะเมี๊ยะจนเกดิเป็นต านานรกัและจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็นบทเพลงขับรอ้งจนโดง่ดงัไปทั่ว 

 

 
เย็น             น าทา่นชมและสกัการะ เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุแหง่รัฐ 
                  มอญสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานทีบ่รรจพุระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้                                                      

                  ตามต านานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ีช้ ือ่ ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’  
                  เนือ่งมาจากในครัง้ทีส่ยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ 

                  ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กัน พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ 
                  ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพา่ยแพ ้

                  ตอ้งถอยทัพกลับเมอืงไทยเจดยีท์ีก่องทัพไทย 
                  สรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องคนั์น้ ตอ่มาพมา่ได ้
                  กลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณ์เหมอืนในปัจจบุัน  

 

19.00 น.      บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่7) 

                  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม  

                   Ngwe Moe Hotel หรอืระดับเดยีวกัน    
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วนัทีส่ ี:่ มะละแหมง่ – ตลาดเซจ ี– ดา่นเมยีวด ี– แมส่อด                                        (B/L/-) 

 

07.00 น.            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8)  
 

08.00 น.      น าทา่นไปชอ้ปป้ิงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ ณ ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึง่มกีาร 

                   ปรับปรงุตัวอาคารขึน้มาใหมใ่นปี ค.ศ. 2009 หลังจากเกดิไฟไหมต้ลาดครัง้ใหญใ่นปี ค.ศ. 2008  

                   ตลาดแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทีัง้ของสดและของแหง้ 

                   จ าหน่ายมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูด่า่น 

                   เมยีวด ี– แมส่อด ตอ่ไป (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 

เทีย่ง                        บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่9)  
                      

15:30 น.     เดนิทางถงึดา่นเมยีวด ี– แมส่อด น าทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย  
                   ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวัสดภิาพและประทับใจ 

                    

 

 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 
 

 
 
 

 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 
 

 


