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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 เจดีย์ชเวตองจา (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.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08:00 น.            เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมะริด รถจะวิง่ไปบนถนนหมายเลข 8 หรือถนนเอเชีย  
                          AH112 ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย เราจะผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวน 
                          ยางพารา อันแสนร่มร่ืน ผ่านแนวเทือกเขาตะนาวศรีทีท่อดตัวยาวเหมือนมังกร และหมู่บ้านน้อยใหญ่อันแสน 
                          ประทบัใจ รถจะจอดเป็นระยะให้ท่านได้เกบ็ภาพบรรยากาศตลอดการเดินทาง ระหวา่งทาง เราจะแวะชม ชุมชน 
                          ท าไม้กวาด ซ่ึงเป็นอาชีพหน่ึงของคนพม่าตอนใต ้ไมก้วาดท่ีชาวบา้น 
                          ท  าจะส่งไปขายท่ียา่งกุง้ และจากยา่งกุง้กมี็การส่งออกไปขายต่อท่ี 
                          มาเลเซีย ราคาไมก้วาดอยูท่ี่อนัละ 400 จา๊ตหรือประมาณ 10 บาท  
                          ส่วนชาวบา้นมีรายไดจ้ากการรับเหมาอนัละ 40 จา๊ตหรือประมาณ 1  
                          บาท วนัหน่ึงสามารถท าไมก้วาดไดเ้ฉล่ียคนละ150-200 อนั เป็นอีก 
                          อาชีพหน่ึงท่ีท ารายไดใ้หก้บัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทีย่ง              บริการอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร  

บ่าย                  น าท่านข้ึนสู่เขา กะบะละต่อง หรือ ‘เขางามแห่งโลก’ เป็นยอดเขาท่ีประดิษฐาน ‘เจดีย์ปะกะแซะตอหย่า’ 
                        สักการะและขอพร ‘รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย’ และชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามตระการตาแห่ง 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง: ทวาย –   เจดีย์เขากะบะละต่อง –   ชุมชนไม้กวาด – มะริด – เจดีย์เตนดอจี (เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะริด) 



                         ทอ้งทะเลอนัดามนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่เมืองมะริดต่อไป 
เยน็                   เดินทางถึงเมืองมะริด น าท่านเช็คอินท่ีโรงแรม Hotel Grand Jade  
                         ตั้งอยูใ่จกลางเมืองมะริด จากนั้นน าท่านไปนมสัการ เจดีย์เตนดอจี  
                         (Thein Daw Gyi) ซ่ึงเป็นเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของมะริด องค ์
                         พระเจดียต์อนล่างประดบัทองค าเปลวส่วนยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองค าหนกั  
                         32 กิโลกรัมยอดฉตัรประดบัดว้ยอญัมณีมีค่ากวา่ 3,000 ช้ิน พระอุโบสถ 
                         อาย ุ200 ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลยไ์ลยช์าวมะริดเช่ือวา่หาก 
                         ไดส้ัมผสัพระบาทท่านแลว้ ความเจบ็ไขจ้ะหายไปและมีเสาบวัแปด 
                         เหล่ียมศิลปะแบบไทยอยูด่ว้ย บนวดัแห่งน้ีท่านสามารถมองเห็นวิว 
                         ทิวทศัน์ของเมืองมะริดไดค้รบ 360 องศาเป็นภาพท่ีงดงาม 
                         และประทบัใจอยา่งยิง่ 
ค ่า                                    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ: กั้งทอดกระเทยีม +  
                          ปูน่ิมทอดกระเทยีม)  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
  

07.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.             น าท่านชมและสักการะ วดัตอเจ้า สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2209  ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ 
                           ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรีอยธุยา และนครศรีธรรมราช พร้อมชมความงดงามของ 
                           พระทิพยภาวนานนัทะอนุราษฏร์รังสี อาย ุ118 ปีประดิษฐาน 
                           อยูบ่นชุกชีไมส้ัก มีซุม้ไมส้กับรรจงประณีตศิลปะมณัฑเลย ์ 
                           วดัน้ีมีเจา้อาวาสมาแลว้ทั้งส้ิน 14  รูป เจา้อาวาสรูปท่ีสองเป็น 
                           คนไทย 
09.00 น.             น าท่านไปยงัตลาด เซกแหง่ ซ่ึงเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด 

ใหท้่านอิสระในการเดินช็อปป้ิงและเลือกซ้ือของฝากพร้อม 
                           สัมผสัวถีิชีวติของชาวมะริดท่ียงัคงความเป็นอดีตไวอ้ยา่งมาก 
10.00 น.             ออกเดินทางสัมผสัวถีิชีวติชาวเมืองมะริดผา่นอุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์มเลีย้งปูน่ิม ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ 
                           ส่งออกท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของเมืองมะริดปัจจุบนัพม่าเป็นผูผ้ลิตอาหารทะเลอนัดบัท่ี 18 ของโลก จากนั้นน าท่าน 

วนัทีส่าม: วัดตอเจ้า – ตลาดเซจี – วัดพระนอนอตูละชเวทลัเยือง – เจดีย์ชเวดากองจ าลอง 
            เจดีย์ปอดอมู                                                                     



                          ไปชมววิทิวทศัน์ของปากแม่น ้าตะนาวศรีท่ี สะพานจวยกู ซ่ึงเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในภาคตะนาวศรี 

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิศษ: ปูน่ิมทอดกระเทียม) 
บ่าย                   ชมและสักการะ องค์พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บน เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กบัเกาะปาถ่อง (Pa Htaw) วดั 
                          พระนอนแห่งน้ีมีความยาว 66 เมตร  ปี พ.ศ. 2498 ภายในองค ์
                          พระพุทธรูปมีหอ้งต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยจิตกรรมฝาผนงัแสดง 
                          เร่ืองราวพุทธชาดกและพุทธประวติั มีพระพุทธรูปประดิษฐาน 
                          อยูต่ามฝาผนงันบัพนันบัหม่ืนองค ์จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั  
                          เจดีย์ปอดอมู ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 700 ปี ชาวมะริดจะมาขอพรตรง 
                          จุดอธิษฐาน แลว้หนัหนา้เขา้หาองคพ์ระเจดีย ์เช่ือกนัวา่อธิษฐาน 
                          ขอส่ิงใดแลว้จะส าเร็จผล สมความปรารถนา และบริเวณเจดีย ์มี 
                          รูปป้ันของ พ่อครูโพมินข่อง ผูส้ าเร็จอภิญญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ดก้ายวชัระเป็นอมตะไม่มีวนัตาย เป็นท่ีนบัถือใน 
                          หมู่ชาวไทยใหญ่ พมา่ และมอญ หากอธิษฐานขออะไรกบัท่าน 
                          จะส าเร็จผลสมความปรารถนาทนัใด นอกจากนั้นท่ีเจดีย ์
                          ปอดอมูแห่งน้ียงัเป็นจุดชมววิพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงามอีก 
                          แห่งหน่ึงของเมืองมะริดอีกดว้ย 
เยน็                    ชม เจดีย์ชเวดากองจ าลอง หรือ เจดีย์มหาเตธิชายา 

(MahaTheidizaya Pagoda) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2004
โดยจ าลองมาจากองคม์หาเจดียช์เวดากองท่ียา่งกุง้ ภายในวหิารโอ่โถงกวา้งใหญ่มีภาพวาดบอกเล่าเร่ืองราวการ 

                           ก่อสร้างองคพ์ระเจดียไ์วร้อบทิศ  
ค ่า             บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิศษ: กุ้งมังกร) หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบั 
                          โรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 
 

07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.           น าท่านชม ตลาดสดนิวเตเซะ ซ่ึงเป็นตลาดสดท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้นมากมาย มีสินคา้ เช่น อาหารทะเลสด ผกั และ 

                         ผลไมพ้ื้นเมือง จ าหน่ายมากมาย ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติชาวมะริดอยา่งใกลชิ้ดและเก็บภาพบรรยากาศเมือง 

                         มะริดยามเชา้ก่อนเดินทางกลบัสู่ทวาย 

                         อ าลาเมืองมะริด น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทวาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง                     บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย                   เดินทางถึงเมืองทวาย น าท่านชม โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ท่านจะไดเ้ห็นขั้นตอนการผลิตเมด็มะม่วงหิม 

                         พานตอ์ยา่งละเอียดพร้อมเลือกซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบัไปใหค้นในครอบครัว เพื่อนท่ีท างาน และคนท่ี 

                         รู้จกั เม็ดมะม่วงหิมพานตเ์ป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของเมืองทวายไปยงัประเทศจีน อินเดีย และไทย 

16:00 น.           น าท่านเช็คอินท่ี โรงแรม Maungmagan Beach Resort ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีอยูติ่ดกบัหาดมอมะกนั ใหท้่าน 

วนัทีส่ี่: ตลาดนิวเตเซะ – มะริด – ทวาย –   โรงงานเม็ดมะม่วงหมิพานต์ – หาดมอมะกัน 



                         อิสระพกัผอ่น ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงาม ณ ทะเลอนัดามนั ฝ่ังประเทศเมียนมา 

ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร หลงัอาหาร น าท่านกลบัเขา้ท่ีพกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
07.00  น.  บริการอาหารเช้า 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 ์

 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า: ตลาดเช้า – ทวาย – ด่านบ้านพนุ า้ร้อน 



อตัราคา่บรกิาร   

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
(บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่/ทา่น (บาท) 

 
คนืที ่1: พกั โรงแรม Golden Guest Hotel  
คนืที ่2+3 : พกัโรงแรม Grand Jade Hotel 
คนืที ่4: พกัโรงแรม Maungmagan Beach Resort 

 

 
 
 

15,900.- 

 
 
 

3,200.- 
 
 

 
 
โรงแรม Golden Guest Hotel 
 

 
 
โรงแรม Zayar Htet San Hotel 
 

 
 
 
โรงแรม Grand Jade Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โรงแรม Maungmagan Hotel 
 

 

 
 
อตัราน้ีรวม  

1. คา่รถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 5 วนั 4 คนื 
2. คา่ทีพ่กัโรงแรม 4 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ทา่นละ 3,200 บาท) 
3. คา่วีซา่พมา่ (เดนิทางผา่นแดนชายแดนยงัตอ้งใชวี้ซา่อยูค่รบั)  
4. คา่อาหารเทีย่ง-เย็น ตามทีร่ะบใุนรายการ  
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 

 
 
 
 
 
 


