
 

 

แมส่อด มะละแหมง่ พะอนั 3 วนั 2 คนื 

เทีย่วรฐัมอญ ตะลอนรฐักะเหรีย่ง 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

                                                                                                                          

วนัแรก: ดา่นแมส่อด – เมยีวด ี– พะอนั - มะละแหมง่            

 

08:00 น.     คณะพรอ้มกันที ่ดา่นแมส่อด หลังจากท าพธิผีา่นแดนตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นออกเดนิทาง 

                   ไปตามถนนเสน้ใหมท่ีต่ัดหลบ ‘ภเูขาดาวนะ’ (Dawna Range) หรอืเรยีกกันวา่ ‘ทวิเขาดอย 

                     มอนกจุ’ู ทีม่คีวามยาวประมาณ 38 กโิลเมตรซึง่เชือ่มตอ่ไปยงัเมอืงกอกะเร็ก (Kawkareik)  

  

11:00 น.      เดนิทางถงึ เมอืงพะอนั (Hpa-An)  

                   น าท่านชม เจดยีจ์อ๊กกะแล็ต  

                    (Kyauk Kalat) ซึง่เป็นเจดยีม์ ี

                   ชือ่เสยีงทีส่ดุของพะอัน ตัง้อยูบ่นเขา 

                   แหลมเหมอืนเขาตะปขูองไทยที ่

                   พังงา โดดเดน่อยูบ่นเกาะกลางน ้า ม ี

                   สะพานปนูเชือ่มตอ่กับวดัและมบีันใด 

                   ทอดยาวขึน้ไปถงึยอดเขา เพือ่ให ้

                   พทุธศาสนกิชนขึน้ไปกราบไหว ้

                   เจดยี ์ท าบญุ และขอพรจากหลวงพอ่พรอ้มชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ซึง่สามารถมองเห็น 

                   เทอืกเขาเซกาบนิไดอ้ยา่งชดัเจน  

12:00 น.            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

13:00 น.     เดนิทางสู ่เมอืงมะละแหมง่ หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกวา่ ‘เมาะล าไย’ เมอืงหลวงของรัฐมอญ ซึง่ 
                  ใหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศพมา่และตัง้อยูต่รงปากแมน่ ้าใหญส่ามสายไดแ้ก่สาละวนิ  
                  (Thanlwin) แมน่ ้าไจ (Kyaik) และแมน่ ้าอัตตรัน (Attran)  

 

14:00 น.      ชมและสกัการะ เจดยีไ์จทม์อยอ (Kyaikmaraw) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจทม์อยอ ทางทศิ 

                   ตะวนัออกเฉียงใต ้ของเมอืงมะละแหมง่ อยูห่า่งจากเมอืงมะละแหมง่ 24 กโิลเมตร มชีือ่อยา่งเป็น 

                   ทางการวา่ ‘ซูตองปิ พะยาจ ีไจทม์อยอ’ ประดษิฐานพระพทุธรปูหอ้ยขาพระพักตรส์ขีาวทีโ่ดดเดน่ 

                   และแตกตา่งจากพระพทุธรปูองค ์อืน่ๆ ในเมอืงมะละแหมง่ ลักษณะการน่ังนัน้เป็นแบบทาง 

                   ตะวนัตกสรา้งโดยพระนางฉิน่สอพ ู(Shin Saw Pu) ในปี พ.ศ. 1998 (ค.ศ.1455) พระนางเป็น 

                   กษัตรยิห์ญงิแหง่อาณาจักรมอญเพยีงพระองคเ์ดยีวทีป่กครองชาวมอญเป็นเวลา 17 ปี และ 

                   ภายในพระพทุธรปูมกีารบรรจพุระสารกิธาตขุองพระพทุธเจา้ดว้ย บรเิวณโดยรอบพระประธาน ม ี

                   พระพทุธรปูปางตา่งๆ มากมาย และเลา่กันวา่ชาวบา้นเคยน าโซม่าลา่มองคพ์ระไวเ้พราะครัง้หนึง่ 

                   เคยหนหีายไป นอกจากนัน้วดัไจทม์อยอยังเป็นทีรู่จั้กกันดสี าหรับฝีมอืงานกระเบือ้งเคลอืบที ่

                   สวยงามอกีดว้ย ระหวา่งทางสูเ่จดยีไ์จทม์อยอ เราจะแวะชมถนนตน้ตาลทีง่ดงามจนกลายเป็น 

                   เสน้ทางมหานยิมของใครหลายคนทีม่าเทีย่วเจดยีแ์หง่นี ้จากนัน้น าทา่นชมและนมัสการ    

                   เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) สิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุแหง่รัฐมอญสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.1418  

                   เป็นสถานทีบ่รรจพุระเกศาธาตแุละพระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ตามต านานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ีช้ ือ่  



 

                  ‘เจดยีไ์จท๊ช์านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนือ่งมาจากในครัง้ทีส่ยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ 

                   ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กันพมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพา่ยแพต้อ้ง                                      

                   ถอยทัพกลับเมอืงไทย เจดยีท์ีก่องทัพไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องคนั์น้ ตอ่มาพมา่ไดก้ลับมา 

                   บรูณะจนเสร็จสมบรูณ์เหมอืนในปัจจบุัน  

                    จากน ัน้ชมพระอาทติยต์กยามเย็น  

                    ซึง่มองเห็นฝั่งเมาะตะมะไดอ้ยา่ง 

                    ชดัเจน สวยงาม 

 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

                    จากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย พักที ่

                   โรงแรม  Ngwe Moe Hotel หรอื 

                     เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

  

 

วนัทีส่อง: มะละแหมง่ – พระนอนวนิเสง่ตอยะ – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ – ไจทค์ามเิยเล

พญา – โบสถ ์St. Patrick’s 

 

07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08:00 น.      เดนิทางสู ่เมอืงมเูดงิ (Mudon) ซึง่ 
                   หา่งจากเมอืงมะละแหมง่ไปทางทศิใต ้
                   ประมาณ 20 กโิลเมตรเพือ่ชมความ 
                   อลังการของ วดัพระนอนวนิเสง่ตอยะ  
                    (Win Sein Taw Ya) ถอืเป็นวดัพระ 
                   นอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระนอนม ี
                   ความยาว 180 เมตร และสงู 30 เมตร  
                   ภายในแบง่เป็นชัน้ๆ ถงึ 8 ชัน้แตล่ะชัน้ม ี
                   หอ้งตา่งๆ ทีป่ระกอบดว้ยรปูปนูป้ันแสดง 
                   เรือ่งราวชาดก 10 ชาต ิพทุธประวตั ิและ 
                   ค าสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่ เรือ่ง 
                   นรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรมเป็นตน้ วดั 
                   แหง่นีส้รา้งโดยหลวงพอ่อชูนิะ (U Zina) โดยเริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1991 จนถงึปัจจบุันนีก็้ 
                   ยังสรา้งไมเ่สร็จ และในปี ค.ศ. 2012 ก็มกีารสรา้งพระนอนองคใ์หมซ่ ึง่อยูฝ่ั่งตรงขา้มพระนอน 
                   วนิเสง่ตอยะขึน้มาอกีองคห์นึง่แตก็่ยังสรา้งไมเ่สร็จ จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงตนับซูายดั น า 
                   ทา่นชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ (Death Railway) ซึง่ถกูสรา้งขึน้จากแรงงานของ 
                   กรรมกร และเชลยศกึทีค่วบคมุโดยกองทัพญีปุ่่ นระหวา่งปี 2485 – 2486 เพือ่เป็นเสน้ทางล าเลยีง 
                   อาวธุยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ก าลังพลจากไทยไปยังพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิง้ระเบดิท าลายลง 
                   ในปี 2488 เชลยศกึกวา่ 13,000 คนทีถ่กูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอด 
                   ระยะเวลา 15 เดอืน ตอ้งเสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรมขาดอาหารและโรคภัยไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนา 
                   ทบึและภเูขาคาดวา่ยังมพีลเรอืนชาวเอเชยีทีถ่กูบังคับใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน  
                   เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี ้ 

 

   เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร    

  
    บา่ย         น าทา่นชมและสกัการะ เจดยีไ์จทค์าม ิเหยแ่ลพญา (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึง่เป็น 
                  เจดยีใ์นน ้าแหง่ทีส่องของพมา่ องคแ์รกนัน้อยูท่ีเ่มอืงสเิรยีม พระประธานของเจดยีนั์น้ท าจากปนู                   
                  ผสมกับชิน้สว่นของไมศ้รมีหาโพธิ ์ตน้ทีพ่ระองคท์รงประทับบ าเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรูก้ลา่วกันวา่ม ี 
                  4 องค ์มผีูน้ ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลังกา องคห์นึง่ลอยมาทีเ่มอืงพะสมิ (Pathein)  
                  องคห์นึง่มาทีเ่มอืงไจทค์าม ิองคห์นึง่มาทีเ่มอืงไจทโ์ท (Kyaikto) สว่นอกีองคห์นึง่ลอยมาถงึ 
                  เมอืงทวาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงมะละแหมง่ ชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึง่ 
                  ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีน ทีเ่จา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะ 



 

                พบรักกับสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี๊ยะจนเกดิเป็นต านานรักและจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็น 
                บทเพลงขบัรอ้งจนโดง่ดังไปท่ัว หลังจากนัน้น าคณะฯ ชมเมอืงมะละแหมง่ ผา่นอาคารเกา่แกส่ไตล ์
                โคโลเนยีล ตลาด และโบสถ ์เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น                         บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลังอาหารน าทา่นเขา้ทีพั่ก ณ โรงแรม  Ngyo  

                   Moe Hotel หรอืระดับเดยีวกัน จากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

วนัทีส่าม: มะละแหมง่ – พะอนั – เมยีวด ี– แมส่อด                                                 

 

07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08:00 น.      น าทา่นไปชอ้ปป้ิงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ ณ ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึง่มกีาร 

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

                   ตลาดแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทัีง้ของสดและของแหง้ 

                   จ าหน่ายมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพะอัน  

                   รัฐกะเหรีย่งตอ่ไป   

  

10:00 น.      เดนิทางถงึ เมอืงพะอนั น าทา่นชม ถ า้เกากนู (Kawgun Cave) เป็นถ ้าหนิปนูตัง้อยูท่ี ่

                   หมูบ่า้นเกากนู อยูท่างดา้นเหนอืของแมน่ ้าสาละวนิ ตรงทางเขา้ถ ้า มพีระพทุธรปูปนูป้ันจ านวน 

                   มากตัง้เรยีงรายและตามผนังถ ้ามพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆ ทา 

                   ทับดว้ยสแีดงอฐินับหมืน่องค ์เป็นศลิปะ   สมัยพกุาม  

                   ประมาณศตวรรษที ่7 ตรงปากถ ้าจะมพีระพทุธรปูองคห์นึง่ 

                   ชือ่วา่ ‘อาจวยเหจพ่ญา’ หรอื ‘พระพทุธรปูปลดหนี’้  

                   เชือ่กันวา่ใครมหีนีส้นิอะไร ก็ใหข้อพรกับทา่น และภายใน 

                   ถ ้าก็มอีงคพ์ระพทุธรปูจ านวนมากประดษิฐานอยูเ่ชน่กัน 

 

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  

                   หลังอาหาร น าทา่นออกเดนิทางกลับสูเ่มยีวด ี– แมส่อด  

                  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)    

 

บา่ย          เดนิทางถงึดา่นเมยีวด ี– แมส่อด น าทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย  
                   ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

 



 

 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 
 

 
 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 

อตัราคา่บรกิาร   

 

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
(บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่/ทา่น (บาท) 

 
โรงแรม Ngwe Moe Hotel หรือเทียบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

 

 
9,900.- 

 
1,800.- 

 
 

 
 
โรงแรม Ngwe Moe Hotel 

 

อตัราน้ีรวม  

 

1. คา่รถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมหอ้งละ 2 ทา่น (โรงแรมตามมาตรฐาน) 

3. คา่อาหารเทีย่ง-เย็น ตามทีร่ะบใุนรายการ + อาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต์ทีโ่รงแรม 

4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

5. คา่น ้าดืม่ ขนม และผา้เย็น ระหวา่งการเดนิทาง 

6. คา่ไกด์ทอ้งถิน่ น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกนัการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 
 

อตัราน้ีไมร่วม  

 

1. คา่วีซ่าพมา่ (เดนิทางผา่นดา่นชายแดน ยงัตอ้งใช้วีซา่) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรีด/ คา่โทรศพัท์/ คา่มนิิบาร์ ฯลฯ 

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว้ 

4. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณี ขอบลิก ากบัภาษี) 

5. ทปิไกด ์และคนขบัรถ  



 

 
เงือ่นไขในการจองทวัร์ 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย  2 สปัดาห์ กอ่นการเดนิทาง และช าระเงนิมดัจ าทา่นละ  3,000  บาท 
2. สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแก้ไข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

3. เมือ่ท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


