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โปรแกรมการเดนิทาง       

 
 
                                                                                                                         

 
08.00  น. คณะพร้อมกนัท่ี ด่านบ้านพุน ้าร้อน หลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ น าท่านข้ึนรถตูท้อ้งถ่ินกวา้งขวาง นัง่

สบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัอีกแห่งในอนาคต นัง่รถเลาะเลียบไปตามแม่น ้า
ตะนาวศรี หรือ“ ตะหน่ินตะย”ี ในภาษาพม่า ซ่ึงมีสายแร่
ทองค า และจะเห็นชาวบา้นร่อนทองกนัอยูใ่นน ้า ผา่น
หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง เขาชา้งร้อง สะพานร้อยปีซ่ึงสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1915 สมยัท่ีพม่ายงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
องักฤษ ก่อนน าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้าน
ต่องโตงโลง เพื่อพกัรับประทานอาหารกลางวนั หมู่บา้นแห่งน้ีในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า 

เทีย่ง                            บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร หลงัจากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย 
บ่าย               เดินทางถึงเมืองทวายหรือท่ีชาวทอ้งถ่ินออกเสียงวา่ ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ อยูท่างภาค 
                           ตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่า ก่อนเขา้สู่เมืองทวายน าท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์ 
                           กองทพัเอกราช สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซ่ึงเป็น 
                           วรีะบุรุษและผูน้ าในการเรียกร้องเอกราชของพม่า 
15.00  น. น าท่านไปสักการะ วดัพระเจดีย์ชินโมทพิญา  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 
                           วดัท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีท าจากปูนผสมกบัช้ินส่วนของ 
                           ไมศ้รีมหาโพธ์ิ ตน้ท่ีพระองคท์รงประทบับ าเพญ็เพียรอยูจ่น 
                           ตรัสรู้กล่าวกนัวา่มี 4 องค ์มีผูน้ ามาประดิษฐานบนแพลอยมา 
                           จากลงักา องคห์น่ึงลอยมาท่ีเมืองพะสิม (Pathein) องคห์น่ึงมาติดท่ีเมืองไจกโ์ถ่ (Kyaikhto) องคห์น่ึงมาติดท่ี 
                           วดัไจกค์ามิ เมืองตนับูซายดั (Thanbyuzayat) และอีกองคห์น่ึงลอยน ้ ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายผุูห้น่ึงได ้
                           อญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแห่งน้ี และถือวา่เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นน าท่านชมองคพ์ระ 
                           นอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวาย ณ วดัพระนอนชเวธาลยงั ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่่างจากตวั 
                           เมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร  
                           และกราบไหวข้อพรพระทนัใจ (นตัโบโบจี) ซ่ึงชาวพม่าและชาวมอญเช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะสม 
                          ปรารถนาทนัใจ  

18.00  น.            น าท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซ่ึงมีองคพ์ระเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง 

วนัแรก: ด่านบ้านพนุ า้ร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง 



                           ทวายภายในพระวหิารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวชิยั อาย ุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู ้
                           เผยแผศ่าสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจา้มินดงเพื่อน ามา 
                           ประดิษฐานท่ีเมืองทวาย พระเจา้มินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่ องคน้ี์ให ้วดัน้ีก่อสร้างเม่ือ 
                           พ.ศ. 2304 มีอายมุากกวา่ 250 ปี ณ วดัแห่งน้ีมีพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุ 
                           ร้อยปี ปืนใหญ่สมยักรุงศรีอยธุยา พระพุทธรูปส าลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ   

19.00  น.              บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านเช็คอินท่ีโรงแรม Golden Guest Hotel/Zayar  

                       Htetsan หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวตองจา 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ใหทุ้กท่านอิสระในการเดินช็อปป้ิง พร้อมสัมผสัวถีิชีวติของชาวทวาย 

และบรรยากาศของตลาดท่ียงัคงความเป็นอดีตไวอ้ยา่งมาก ภาพวถีิชีวติเหล่าน้ีคงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะ
การพฒันาท่ีมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกสมยัใหม่ สมควรแก่เวลา น าท่านไปชม โรงงานเม็ดมะม่วงหิม
พานต์ ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะไดเ้ห็นขั้นตอนการผลิตเมด็มะม่วงหิมพานตอ์ยา่งละเอียดพร้อมเลือกซ้ือเป็น
ของฝากติดไมติ้ดมือกลบัไปใหค้นในครอบครัว เพื่อนท่ีท างาน และคนท่ีรู้จกั เมด็มะม่วงหิมพานตเ์ป็นสินคา้
ส่งออกท่ีส าคญัของเมืองทวายไปยงัประเทศจีน อินเดีย 
และไทย  

10.00 น.             น าท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน า้ลกึทวาย และนิคม 
                          อุตสาหกรรมทวาย ซ่ึงเป็นอภิมหาโปรเจกตค์วามร่วมมือ 
                           ระหวา่งไทยกบัพม่า คาดการณ์กนัวา่หากโครงการน้ีแลว้ 
                           เสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ 
                           ของโลกตะวนัตกและตะวนัออก โครงการน้ี ถือเป็น 
                           ศูนยก์ลางระบบโลจิสติกส์ และการคา้ขนาดใหญ่ของ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง: ตลาดร้อยปี – โรงงานเมด็มะม่วงหิมพานต์ – ท่าเรือน า้ลกึทวาย (หาดนาปูแล) – หาดมอมะกนั                                                                                                                                                     
เกาะลอยเซป่ิน (เจดีย์เหม่วยทิ) 



                           ภูมิภาคเช่ือมโยงการขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศในแถบทะเล 
                           จีนใต ้ผา่นทะเลอนัดามนั ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีสามารถส่งสินคา้ทั้งไปและกลบัทางน ้า ผา่น 
                           ไปสู่กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง, ทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา ซ่ึงจะช่วยประหยดัตน้ทุนและระยะเวลาในการ 
                           ขนส่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ช่วยพฒันาการคา้ การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเ้จริญเติบโตในระยะยาวต่อไป  
                           เม่ือวนัท่ี 2 พ.ย. 2553 บริษทั อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) หรือ ITD ไดร่้วมลงนามใน  
                           Framework Agreement กบั Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อด าเนินการ 
                           พฒันาโครงการท่าเรือน ้าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพ 
                           พม่า ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการพฒันาโครงการ  
                           ประกอบดว้ย  
                           1. ท่าเรือน า้ลกึ  
                           2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาท ิโรงเหลก็ โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
                          3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน า้มันและก๊าซธรรมชาติ เช่ือมระหว่างเมืองทวาย         
                              สหภาพพม่า กบัประเทศไทยทีบ้่านพุน ้าร้อน จ. กาญจนบุรี 
                           4. ทีพ่กัอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเทีย่ว รีสอร์ท และศูนย์พกัผ่อนพืน้ที่โครงการตั้งอยู่ทศิตะวนัตก 
                               เฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ที่ 250 ตารางกิโลเมตร  
                              ประกอบด้วย ท่าเรือน า้ลกึ 2 ท่า ส่วนทีเ่ป็นนิคมอุตสาหกรรมส่วนทีพ่กัอาศัย ส่วนราชการ และส่วนอ านวย 
                              ความสะดวกต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่หาดมอมะกนั 
เทีย่ง เดินทางถึง หาดมอมะกนั ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีซ่ึงเป็นชายหาดท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในพื้นท่ีเขตตะนาวศรีแห่งน้ี หาดมอมะ

กนัมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีตน้สนข้ึนเรียงรายเหมือนแตม้แต่งหาดมอมะกนัใหง้ดงามมากยิง่ข้ึน ใน
สมยัยคุอาณานิคมองักฤษ หาดมอมะกนัเป็นสถานท่ีพกั
ตากอากาศท่ีข้ึนช่ือของพม่า  

                           บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ริมหาดมอมะกนั 
(เมนูพเิศษ: Grilled Lobster) 

บ่าย                     น าท่านเดินทางไปยงั เกาะลอยเซป่ิน เป็นเกาะเล็กๆ 
ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 200 เมตร บนเกาะแห่งน้ีมีองค์
พระเจดียเ์หม่วยทิซ่ึงประดิษฐานพระเกศาธาตุไวบ้น
ยอดเจดีย ์เกาะลอยแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น กาน หน่ี 
(Kaan Ni) อยูห่่างจากตวัเมืองทวายประมาณ 26 กม. 

เยน็                 บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ท่ีพกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
 
 
07.00  น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพื่อน าท่านไปชมและสัมผสั ตลาดเช้ากนันาเส่ ซ่ึงเป็นตลาดสดท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น

มากมาย มีสินคา้ เช่น อาหารทะเลสด ผกั และผลไมพ้ื้นเมือง จ าหน่ายมากมาย ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติชาวทวาย
อยา่งใกลชิ้ดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเชา้ก่อนเดินทางกลบัด่านบา้นพุน ้าร้อน  

10.00 น.             เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลบัสู่ด่านบา้นพุน ้าร้อน จ.กาญจนบุรี 
เทีย่ง              บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดินทางถึงด่านบา้นพุน ้าร้อน น าท่านผา่นพิธีการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้

เมือง น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 
 

     ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 

 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร   

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
(บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่/ทา่น (บาท) 

 
โรงแรม Golden Guest Hotel/Zayar 
Htet San หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 
8,900.- 

 
1,800.- 

 
 

 
โรงแรม Hotel Dawei ระดบั 5 ดาว 

 

 
9,900.- 

 
2,500.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม: ตลาดเช้า – ทวาย – ด่านบ้านพนุ า้ร้อน 



โรงแรมระดบั 3 ดาว Golden Guest Hotel 3 Star *** 
 

 
 
โรงแรมระดบั 3 ดาว Zayar Htet San Hotel 3 Star *** 
 

 
 
โรงแรมระดบั 5 ดาว Dawei Hotel 5 Star ***** 
 

 

อตัราน้ีรวม  
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 3 วนั 
2. คา่ทีพ่กัโรงแรมในทวาย  2 คนื  
3. คา่อาหารเทีย่ง-เย็น ตามทีร่ะบใุนรายการ จ านวน 5 มือ้ + อาหารเชา้ (Buffet) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
4. คา่หนงัสอืผา่นแดนไทย – พมา่ (Temporary Border Pass)  
5. คา่น ้าดืม่และผา้เย็น ระหวา่งการเดนิทาง 

6. คา่ไกด์ทอ้งถิน่ผูเ้ชีย่วชาญและมใีบอนุญาตจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและโรงแรมของพมา่ น าเทีย่วตลอดการ
เดนิทาง 

7. คา่ประกนัการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

อตัราน้ีไมร่วม  
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรีด/ คา่โทรศพัท์/ คา่มนิิบาร์ ฯลฯ 
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว้ 
3. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณี ขอบลิก ากบัภาษี) 
4. ทปิไกด์ 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. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

3. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 


