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ทวายและกาญจนบุรี สองเมืองเลก็ๆ แห่งเทือกเขาตะนาวศรี อยูห่่างกนัเพยีง 200 

กิโลเมตรแต่กดู็ห่างเหินกนัราวอยูไ่กลกนัคนละโยชน ์

ความสมัพนัธ์ของยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ทีGผา่นมาสะทอ้นความขดัแยง้ทางการเมื

องอยา่งเห็นไดช้ดัเพราะทวายเป็นเมืองหนา้ด่านทีGมีความสาํคญัทัKงต่อไทยและพม่า 

จึงเกิดการแยง่ชิงดินแดนแห่งนีK เรืGอยมา 

ซึG งในบางครัK งมีการใชเ้สน้ทางเดินทพัผา่นทางพรมแดนไทย-พม่า 

ดา้นจงัหวดักาญจนบุรี เช่น ทางด่านบอ้งตีKของอาํเภอไทรโยคและ ‘ช่องเขาสูง’ 

ซึG งกคื็อเทือกเขาอีต่องในปัจจุบนันัGนเอง แต่เมืGอเวลาผา่นไปและทวายเปิดการท่องเทีGยว 

การเดินทางผา่นเทือกเขาตะนาวศรีกไ็ม่ใช่อุปสรรคต่อการรับรู้เรืGองราวของอดีตเมืองหนา้ด่านแห่งนีK อีกต่อไป 

จากด่านพนุํK าร้อนไปทวายมีถนนเสน้ใหม่ทีGทางบริษทัอิตาเลียน-

ไทยไดบุ้กเบิกสร้างขึKนทาํใหก้ารเดินทางสู่เมืองทวายซึGงเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีง่ายขึKน 

และนัGนกท็าํใหท้วายกลายเป็นแหล่งท่องเทีGยวแห่งใหม่ทีGสวยงามรอคอยนกัเดินทางเขา้มาเยีGยมเยอืน...เราขอนาํท่านออกเดินทางย ้

อนรอยเสน้ทางประวติัศาสตร์ กาญจนบุรี – ทวาย อีกครัK ง แลว้ท่านจะพบวา่ แทจ้ริงแลว้อดีตไม่ไดห้ายไปไหน 

แต่มนัอยูใ่นใจของเรานัGนเอง 

  

 

  13:00 น. คณะเดินทางเชค็อินทีGโรงแรม Banana Resort and Spa 

  15.30 น.            เตรียมตวั ล่องแพเปียกและพายเรือคายคัไปตามแม่นํKาแควนอ้ย  

                           สนุกสนานและผอ่นคลายไปกบัสายนํKาใสไหลเยน็ในยามพระอาทิตย ์

                           จวนจะลบัขอบฟ้า 

18:00 น.             บริการอาหารเยน็ (D) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนัKนเชิญท่าน 

                            พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วันทีA 1: กาญจนบุรี – ล่องแพเปียก – พายเรือคายัค                                                                     

กาญจนบุรี – ทวาย 3 วัน 2 คืน 

ออกค้นหาเส้นทางสายประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี – ทวาย – พม่า – ด่านบ้านพุนํHาร้อน  
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07.00  น. รุ่งอรุณวนัใหม่ บริการอาหารเช้า (B) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัKนนาํท่านเดินทางสู่ ด่านบ้านพนํุHาร้อน 

จ.กาญจนบุรี เพืGอเดินทางสู่เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ หลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ นาํท่านขึKนรถตู ้

Commuter V.I.P กวา้งขวาง นัGงสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงแห่งเขตตะนาวศรี 

ซึG งเป็นเมืองเศรษฐกิจทีGสาํคญัอีกแห่งในอนาคต นัGงรถเลาะเลียบไปตามแม่นํKาตะนาวศรี หรือ “ ตะนิ1นตะย ี” 

ในภาษาพม่า ซึG งมีสายแร่ทองคาํ และจะเห็นชาวบา้นร่อนทองกนัอยูใ่นนํKา 

ขบัผา่นไซตง์านของบริษทัอิตาเลียนไทยฯ ทีGกาํลงัก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย 

ซึG งถนนสายนีKจะเป็นเสน้ทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สมัผสัธรรมชาติสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวนัตกและตะวนัออก ณ ทวายหรือดะแว (Dawei) 

เทีAยง               บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร (L) 

บ่าย               ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ยอ้นไปถึงยคุสมยัทวารวดี 

นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แลว้ยงัเป็นเมืองหนา้ด่านทีGสาํคญั 

                           อีกหนึGงเมืองในสมยัโบราณ และเป็นแหล่งลงทุนใหม่ทีGมีศกัยภาพสูง 

                           ในกลุ่มอาเซียน ก่อนเขา้สู่เมืองทวาย ท่านจะเห็นตน้ตาลยนืตอ้นรับ 

                           นกัท่องเทีGยวอยูส่องฟากฝัGงถนน 

15.00  น. นาํท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือนํHาลกึทวาย และนิคมอตุสาหกรรมทวาย 

และเสน้ทางคมนาคมเชืGอมระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate 

Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกตค์วามร่วมมือระหวา่งไทยกบัพม่า 

คาดการณ์กนัวา่หากโครงการนีKแลว้เสร็จจะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate 

Way) 

แห่งใหม่ของโลกตะวนัตกและตะวนัออกโครงการนีK ถือเป็นศูนยก์ลางร

ะบบโลจิสติกส์และการคา้ขนาดใหญ่ของภูมิภาคเชืGอมโยงการขนส่งแล

ะการคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศใน

แถบทะเลจีนใต ้

ผา่นทะเลอนัดามนัไปสู่มหาสมุทรอินเดียซึGงเป็นเสน้ทางทีGสามารถส่งสินคา้ทัKงไปและกลบัทางนํKาผา่นไปสู่กลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลาง, ทวปียโุรป และทวปีแอฟฟริกา 

วันทีA 2: กาญจนบุรี – ด่านบ้านพุนํHาร้อน – ทวาย – โครงการท่าเรือนํHาลึกทวาย – หาดนาปูแล – หาดมอมะกัน 
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การลงทุนและเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเ้จริญเติบโตในระยะยาวต่อไป 

นาํท่านเยีGยมชมศูนยข์อ้มูลโครงการท่าเรือนํKาลึกทวายของบริษทัอิตาเลียนไทย จากนัKนนาํท่านเดินทางต่อไปยงั 

หาดนาปูแล ภาพทะเลผนืงามแห่งทะเลอนัดามนัและความเงียบสงบทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายอยา่งสมบูรณ์ 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางเชค็อินทีGโรงแรม Maugmagan Beach Resort ริมชายหาดมอมะกนั 

พกัผอ่นตามอธัยาศยัและชมพระอาทิตยล์าลบัฟ้าอนัแสนประทบัใจ 

คํAา                       บริการอาหารมืHอคํAา ณ ห้องอาหาร (D)  ริมหาดมอมะกนั (Maugmagan Beach) 

ซึG งเป็นชายหาดทีGขึKนชืGอของเมืองทวายและเป็นสถานทีGพกัตากอากาศยอดนิยมของเขตตะนาวศรี 

(Tanintharyi Division) จากนัKนนาํท่านกลบัเขา้ทีGพกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

	 

 

 

07.00 น. “มงิกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ บริการอาหารเช้า (B) ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืGอนาํท่านไปสมัผสั 

ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจ ี

ซึG งเป็นตลาดใหญ่ตัKงแต่ยคุสมยัอาณานิคมองักฤษ ใหทุ้กท่านอิสระในการเดินชอ็ปปิK ง 

พร้อมสมัผสัวถีิชีวติของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดทีGยงัคงความเป็นอดีตไวอ้ยา่งมาก 

ภาพวถีิชีวติเหล่านีKคงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพฒันาทีGมาพร้อมกบัสิGงอาํนวยความสะดวกสมยัใหม่ 

จากนัKนนาํท่านไปสกัการะ วดัเจดย์ีหลวง  หรือทีGชาวทวายเรียกวา่ ‘วดัพะยาจ’ี 

ซึG งเป็นวดัเจดียที์Gใหญ่ทีGสุดในเมืองทวาย ภายในพระวหิารประดิษฐานพระพทุธรูปโลกะมารชินปางมารวชิยั อาย ุ

141 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2417 ตรงกบัสมยัสงครามองักฤษ – พม่า ครัK งทีGสอง 

และเมืองทวายยงัเป็นเขตปกครองขององักฤษ 

มีกลุ่มผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมณัฑะเลยเ์พืGอขอพระราชทานพระพทุธรูปจากพระเจา้   

มินดงเพืGอนาํมาประดิษฐานทีGเมืองทวาย พระเจา้มินดงจึงพระราชทานพระพทุธรูปทองเหลืองเก่าแก่องคนี์K ให ้

วดันีK ก่อสร้างเมืGอพ.ศ. 2304 มีอายมุากกวา่ 250 ปี 

องคพ์ระเจดียเ์ป็นแบบมอญสีทองยอดพระเจดียมี์ฉตัรประดบัภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ 

และในบริเวณเดียวกนันัKนกมี็พิพิธภณัฑแ์สดงโบราณวตัถุต่างๆ เช่น 

ปืนใหญ่สมยักรุงศรีอยธุยาและพระพทุธรูปสาํริดปางลีลาศิลปะแบบไทย เป็นตน้ สมควรแก่เวลา 

นาํท่านเดินทางออกจากเมืองทวายเพืGอเดินทางกลบัด่านบา้นพนุํK าร้อน  

วันทีA 3:          ตลาดร้อยปี – วัดเจดีย์หลวง (วัดพะยาจี) – ด่านบ้านพุนํHาร้อน – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 
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เทีAยง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร (L) 

บ่าย เดินทางถึงด่านบา้นพนุํK าร้อน นาํท่านผา่นพิธีการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย 

ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง จากนัKนนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

ขอบพระคุณทุกท่านทีAใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่    ท่านละ  8,000  บาท 

พกัเดีAยว    ท่านละ  1,800  บาท 

 

ค่าบริการนีHรวม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ นาํเทีGยวตลอดรายการทีGกาญจนบุรีและทีGทวาย 
2. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) กรณีพกัเดีGยว ชาํระเพิGมท่านละ 1,800 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมเขา้ชม 

4. ค่าอาหารทุกมืKอทีGระบุในรายการ 
5. ค่าดาํเนินการเอกสารผา่นแดนทัKงฝัGงไทยและฝัGงพม่า 
6. ค่านํKาดืGม ขนม และผา้เยน็ ระหวา่งการเดินทาง 

7. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิGน (ภาษาไทย) 

8. ค่าประกนัการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกนั 1,000,000 บาท ตามเงืGอนไขกรมธรรม ์

 

ค่าบริการนีHไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม 

2. ค่าอาหารและเครืGองดืGมนอกเหนือจากรายการทีGระบุไว ้
3. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงืAอนไขในการจองทวัร์ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  2 สปัดาห์ ก่อนการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํท่านละ  3,000  บาท 

2. ส่วนทีGเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนัKนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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ชืAอธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขทีAบัญชี ชืAอบัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย บิZกซีกาญจนบุรี ออมทรัพย์ 221-2-15475-4 น.ส. นภสัภรณ์  ทองสุข 

ธนาคารไทยพาณชิย์ โรบินสัน กาญจนบุรี ออมทรัพย์ 405-6-08900-6 น.ส. นภสัภรณ์  ทองสุข 

 

เอกสารทีAใช้ในการเดนิทาง 

1. บัตรประชาชนเพียงบตัรเดียวเท่านัKน  

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิb ทีGจะเปลีGยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีK  เมืGอเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีGสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ทีGนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจลต่างๆ 

2. เนืGองจากรายการทวัร์นีK เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิb การใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิb ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

3. เมืGอท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัKงหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงืGอนไขต่างๆ ของบริษทัฯ ทีGไดร้ะบุไวโ้ดยทัKงหมด 

 


