โปรแกรมท ัวร์ทวาย 3 ว ัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก: ด่ านบ้ านพุนา้ ร้ อน – เมืองทวาย – ไหว้ พระชมเมือง
08.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

15.00 น.

18.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ด่ านบ้ านพุน้าร้ อน หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นาท่านขึ้นรถตูท้ อ้ งถิ่นกว้างขวาง นัง่
สบาย เดินทางสู่ เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่
สาคัญอีกแห่งในอนาคต นัง่ รถเลาะเลียบไปตามแม่น้ า
ตะนาวศรี หรื อ“ ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่ งมีสายแร่
ทองคา และจะเห็นชาวบ้านร่ อนทองกันอยูใ่ นน้ า ผ่าน
หมู่บา้ นชาวกะเหรี่ ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปี ซึ่ งสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อังกฤษ ก่อนนาท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรื อ หมู่บ้าน
ต่ องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บา้ นแห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นเหมืองแร่ เก่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร หลังจากนั้น นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองทวาย
เดินทางถึงเมืองทวายหรื อที่ชาวท้องถิ่นออกเสี ยงว่า ‘ทะแว’ หรื อ ‘ดะแว’ ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ อยูท่ างภาค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของพม่า ก่อนเข้าสู่ เมืองทวายนาท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรื อ อนุสาวรีย์
กองทัพเอกราช สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซึ่ งเป็ น
วีระบุรุษและผูน้ าในการเรี ยกร้องเอกราชของพม่า
นาท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ทาจากปูนผสมกับชิ้นส่ วนของ
ไม้ศรี มหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบาเพ็ญเพียรอยูจ่ น
ตรัสรู ้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผนู ้ ามาประดิษฐานบนแพลอยมา
จากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิ ม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่เมืองไจก์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่
วัดไจก์คามิ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผหู ้ นึ่งได้
อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั แห่งนี้ และถือว่าเป็ นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนาท่านชมองค์พระ
นอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่ ่างจากตัว
เมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สู ง 21 เมตร
และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่ งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิ ษฐานขอสิ่ งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ
นาท่านชมและสักการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่ งมีองค์พระเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเมือง

ทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปโลกะมารชินปางมารวิชยั อายุ 141 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู ้
เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรู ปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนามา
ประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรู ปทองเหลืองเก่าแก่ องค์น้ ีให้ วัดนี้ ก่อสร้างเมื่อ
พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุ
ร้อยปี ปื นใหญ่สมัยกรุ งศรี อยุธยา พระพุทธรู ปสาลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ
19.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร จากนั้นนาท่านเช็คอินที่โรงแรม Golden Guest Hotel/Zayar
Htetsan หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ั ส
ิ ธิป
สรงนา้ สงิ่ ศกดิ
์ ท
์ ระจาว ันเกิดรอบองค์เจดียช
์ เวตองจา

วันเกิด
สัตว์
สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค

วันทีส่ อง: ตลาดร้ อยปี – โรงงานเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ – ท่ าเรื อนา้ ลึกทวาย (หาดนาปูแล) – หาดมอมะกัน
เกาะลอยเซปิ่ น (เจดีย์เหม่ วยิท)
07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.

“มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ตลาดร้ อยปี หรื อตลาดเซจี ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวติ ของชาวทวาย
และบรรยากาศของตลาดที่ยงั คงความเป็ นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวติ เหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะ
การพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกสมัยใหม่ สมควรแก่เวลา นาท่านไปชม โรงงานเม็ดมะม่ วงหิม
พานต์ ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิ มพานต์อย่างละเอียดพร้อมเลือกซื้ อเป็ น
ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนในครอบครัว เพื่อนที่ทางาน และคนที่รู้จกั เม็ดมะม่วงหิ มพานต์เป็ นสิ นค้า
ส่ งออกที่สาคัญของเมืองทวายไปยังประเทศจีน อินเดีย
และไทย
นาท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรื อนา้ ลึกทวาย และนิคม
อุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเป็ นอภิมหาโปรเจกต์ความร่ วมมือ
ระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กนั ว่าหากโครงการนี้แล้ว
เสร็ จ จะเป็ นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่
ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของ

เทีย่ ง

บ่ าย

เย็น

ภูมิภาคเชื่ อมโยงการขนส่ งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเล
จีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่สามารถส่ งสิ นค้าทั้งไปและกลับทางน้ า ผ่าน
ไปสู่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริ กา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการ
ขนส่ งได้อย่างมีนยั สาคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริ ญเติบโตในระยะยาวต่อไป
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริ ษทั อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) หรื อ ITD ได้ร่วมลงนามใน
Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อดาเนินการ
พัฒนาโครงการท่าเรื อน้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ
พม่า ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ
ประกอบด้วย
1. ท่าเรื อนา้ ลึก
2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้ า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
3. เส้ นทางการคมนาคมได้ แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่ งนา้ มันและก๊าซธรรมชาติ เชื่ อมระหว่ างเมืองทวาย
สหภาพพม่ า กับประเทศไทยทีบ่ ้ านพุน้าร้ อน จ. กาญจนบุรี
4. ทีพ่ กั อาศัย ศูนย์ การค้ า ศู นย์ การท่ องเทีย่ ว รีสอร์ ท และศูนย์ พกั ผ่ อนพืน้ ที่โครงการตั้งอยู่ทศิ ตะวันตก
เฉียงใต้ ของสหภาพพม่ า ห่ างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ 250 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้ วย ท่าเรื อนา้ ลึก 2 ท่า ส่ วนทีเ่ ป็ นนิคมอุตสาหกรรมส่ วนทีพ่ กั อาศัย ส่ วนราชการ และส่ วนอานวย
ความสะดวกต่ างๆ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ หาดมอมะกัน
เดินทางถึง หาดมอมะกัน ซึ่งเป็ นชายหาดที่ซ่ ึ งเป็ นชายหาดที่ข้ ึนชื่อที่สุดในพื้นที่เขตตะนาวศรี แห่งนี้ หาดมอมะ
กันมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีตน้ สนขึ้นเรี ยงรายเหมือนแต้มแต่งหาดมอมะกันให้งดงามมากยิง่ ขึ้น ใน
สมัยยุคอาณานิคมอังกฤษ หาดมอมะกันเป็ นสถานที่พกั
ตากอากาศที่ข้ ึนชื่ อของพม่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ริมหาดมอมะกัน
(เมนูพเิ ศษ: Grilled Lobster)
นาท่านเดินทางไปยัง เกาะลอยเซปิ่ น เป็ นเกาะเล็กๆ
ห่างจากชายฝั่งประมาณ 200 เมตร บนเกาะแห่งนี้มีองค์
พระเจดียเ์ หม่วยิทซึ่ งประดิษฐานพระเกศาธาตุไว้บน
ยอดเจดีย ์ เกาะลอยแห่งนี้ ต้ งั อยูท่ ี่หมู่บา้ น กาน หนี่
(Kaan Ni) อยูห่ ่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 26 กม.
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร จากนั้นนาท่านกลับเข้าที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม: ตลาดเช้ า – ทวาย – ด่ านบ้ านพุนา้ ร้ อน

07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนาท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ ากันนาเส่ ซึ่งเป็ นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผูค้ น
มากมาย มีสินค้า เช่น อาหารทะเลสด ผัก และผลไม้พ้นื เมือง จาหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ชาวทวาย
อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ าร้อน
เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ ด่านบ้านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ าร้อน นาท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้า
เมือง นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
 ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ 

โปรแกรมทุกอย่างจะอยูค
่ รบแต่อาจปร ับเพือ
่ ความเหมาะสม
และเพือ
่ ผลประโยชน์ของลูกท ัวร์

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ / จานวน
พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา/ท่าน
(บาท)

พักเดีย่ ว
เพิม
่ /ท่าน (บาท)

โรงแรม Golden Guest Hotel/Zayar
Htet San หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

8,900.-

1,800.-

โรงแรม Hotel Dawei ระดับ 5 ดาว

9,900.-

2,500.-

โรงแรมระดับ 3 ดาว Golden Guest Hotel 3 Star ***

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

โรงแรมระดับ 5 ดาว Dawei Hotel 5 Star *****

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตูป
้ รับอากาศ V.I.P ตลอดการเดินทาง 3 วัน
2. ค่าทีพ
่ กั โรงแรมในทวาย 2 คืน
3. ค่าอาหารเทีย่ ง-เย็น ตามทีร่ ะบุในรายการ จานวน 5 มือ
้ + อาหารเช้า (Buffet) ทีห
่ อ
้ งอาหารของโรงแรม
4. ค่าหนังสือผ่านแดนไทย – พม่า (Temporary Border Pass)
5. ค่าน้าดืม
่ และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
6. ค่าไกด์ทอ
้ งถิน
่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีใบอนุญาตจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและโรงแรมของพม่า นาเทีย่ วตลอดการ
เดินทาง
7. ค่าประกันการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
2. ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุไว้
3. ภาษี มูลค่าเพิม
่ 7 % และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 % (กรณี ขอบิลกากับภาษี )
4. ทิปไกด์ และคนขับรถ
เงือ่ นไขในการจองทัวร์
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชาระเงินมัดจาท่านละ 3,000 บาท
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีกอ
่ นการเดินทาง

หมายเหตุ
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
1. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิท
ได้ และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณี ทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสด
ุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
3. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษท
ั
ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษท
ั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

