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โปรแกรมการเดนิทาง       

                                                                                                                         

วนัแรก: ดา่นพุน า้รอ้น – ทวาย – ไหวพ้ระชมเมอืง                                                (-/L/D)      

 

08.00  น. คณะพรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ณ ดา่นบา้นพนุ า้รอ้น อ.เมอืง จ. กาญจนบุร ีหลังจากท าพธิผีา่น

แดนแลว้ น าทา่นขึน้รถตูท้อ้งถิน่กวา้งขวาง น่ังสบาย เดนิทางสูเ่มอืงทวาย เมอืงหลวงของเขต
ตะนาวศร ี(Tanintharyi Division) ซึง่เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญอกีแหง่ในอนาคต น่ังรถเลาะ

เลยีบไปตามแมน่ ้าตะนาวศร ีหรอื“ ตะหนิน่ตะย”ี ในภาษาพมา่ ซึง่มสีายแรท่องค า และจะเห็น
ชาวบา้นรอ่นทองกันอยูใ่นน ้า ผา่นหมูบ่า้นชาวกะเหรีย่ง เขาชา้งรอ้ง สะพานรอ้ยปีซึง่สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1915 สมัยทีพ่มา่ยังอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ กอ่นน าทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นภูเขาสาม

ลูก หรอื หมูบ่า้นตอ่งโตงโลง เพือ่พักรับประทานอาหารกลางวัน หมูบ่า้นแหง่นีใ้นอดตีเคยเป็น
เหมอืงแรเ่กา่ 

 
เทีย่ง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) หลังอาหาร น าทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่

                  เมอืงทวาย 
 
บา่ย           เดนิทางถงึเมอืงทวายหรอืทีช่าวทอ้งถิน่ออกเสยีงวา่ ‘ทะแว’ หรอื ‘ดะแว’  ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ อยู ่

                   ทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องพมา่ กอ่นเขา้สูเ่มอืงทวายน าทา่นแวะชม อนุสาวรยีน์ายพลอูออ่ง 
                    ซาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึนายพล ออ่งซาน ซึง่เป็นวรีะบรุษุและผูน้ าในการเรยีกรอ้งเอกราชของ                

                   พมา่ จากนัน้น าทา่นเช็คอนิทีโ่รงแรม Golden Guest Hotel ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทวาย 
 

15.00  น. น าทา่นชมและนมัสการ  วดัเจดยีช์นิโมทพิญา  ซึง่เป็นหนึง่ในวัดทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู 
                   ทีท่ าจากปนูผสมกับชิน้สว่นของไมศ้รมีหาโพธิ ์ตน้ทีพ่ระองคท์รงประทบับ าเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรู ้
                   กลา่วกันวา่ม ี4 องค ์มผีูน้ ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลังกา องคห์นึง่ลอยมาทีเ่มอืงพะสมิ  

                   (Pathein) องคห์นึง่มาตดิทีว่ัดไจทป์อลอในเมอืงไจทโ์ถ ่(Kyaikhto) องคห์นึง่มาตดิทีว่ัดไจทค์า 
                   ม ิทีเ่มอืงไจทค์าม ิ(Kyaikkami) และอกีองคห์นึง่ลอยน ้ามาถงึเมอืงทวายและแมช่สีงูอาย ุ
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                   ผูห้นึง่ไดอ้ัญเชญิมาประดษิฐานไวท้ีวั่ดแหง่นี้ และถอืวา่เป็นวัดทีเ่กา่แกอ่กีแหง่ในเมอืงทวาย  
                   จากนัน้น าทา่นไปกราบไหวข้อพร ‘เทพทนัใจ’ หรอื ‘นตัโบโบจ’ี ซึง่ชาวพมา่และชาวมอญเชือ่วา่ 

                   อธษิฐานขอสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ ณ วดัพระนอนชเวธาลยงั ดอม ู  
                    (Shwethalyaung Daw Mu) ซึง่เป็นวัดทีป่ระดษิฐานพระนอน โลกะตระภ ูมคีวามยาว 74  

                   เมตร สงู 21 เมตร และเป็นองคพ์ระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตตะนาวศร ี
 

18.00  น.      น าทา่นชมและสกัการะ พระเจดยีช์เวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึง่มอีงคพ์ระเจดยีท์ี ่
                    ใหญท่ีส่ดุในเมอืงทวาย ภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิปางมารวชิยั อาย ุ 
                    141 ปีในชว่งปี พ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืงมัณฑะเลยเ์พือ่ขอ 

                    พระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพือ่น ามาประดษิฐานทีเ่มอืงทวาย พระเจา้มนิดงจงึ 
                    พระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ี้ให ้วัดนีก้อ่สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2304 มอีายมุากกวา่  

                    250 ปี ณ วัดแหง่นีม้พีพิธิภัณฑแ์สดงวัตถโุบราณตา่งๆ มากมาย อาท ิหนิทะนาคาอายรุอ้ยปี ปืน 
                    ใหญส่มัยกรงุศรอียธุยา พระพทุธรปูส าลดิศลิปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ เป็นตน้   

19.00  น.              บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) จากนัน้น าทา่นกลับเขา้ทีพั่กและพักผอ่น

ตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง ทวาย – เย – ตนับูซายดั – มะละแหมง่ – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ                               

ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา (วดัเจดยีก์ลางทะเล)                                                 (B/L/D) 

 

07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)   

 
08.00 น.      น าทา่นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพือ่เดนิทางสูร่ัฐมอญ รถวิง่ไปบนถนนสาย 8 หรอืสายเอเชยี  

                   AH112 ผา่นทุง่นา ภเูขา และแมน่ ้า สมัผัสกับธรรมชาตทิีส่ดชืน่ของเชา้วันใหมบ่นพืน้ทีเ่ขตป่า 
                   สงวนตะนาวศร ี(The Tanintharyi Nature Reserve) และผา่นแมน่ ้าเย (Ye River) ซึง่มตีน้ 

                   ก าเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรแีละไหลลงสูท่ะเลอันดามันทีอ่า่วเมาะตะมะ 

 

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่4)   

 

บา่ย             เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง ตนับซูายดั (Thanbyuzayad) ซึง่เป็นเมอืงทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกับ 
                   ประวัตศิาสตรใ์นสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 หลังจากเดนิทางถงึเมอืงตันบซูายัด น าทา่นชม  

                   พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ (Death Railway) ซึง่ถกูสรา้งขึน้จากแรงงานของกรรมกร  
                   และเชลยศกึทีค่วบคมุโดยกองทัพญีปุ่่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพือ่เป็นเสน้ทางล าเลยีงอาวธุ 
                   ยทุโธปกรณ์ รวมทัง้ก าลงัพล จากไทยไปยังพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิง้ระเบดิท าลายลงในปี  

                   2488 เชลยศกึกวา่ 13,000 คน ทีถ่กูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 424 กม. ตลอดระยะเวลา  
                   14 เดอืน ตอ้งเสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรม ขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนาทบึและ 

                   ภเูขาคาดวา่ยงัมพีลเรอืนชาวเอเชยีทีถ่กูบงัคับใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน เสยีชวีติ 
                   ลงในการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ จากนัน้น าทา่นชม วดัไจทค์าม ิเหยแ่ลพญา  

                    (Kyaikkami Yele Pagoda) ซึง่ประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นน ้าแหง่ทีส่อง 
                   ของพมา่ ซึง่แหง่แรกนัน้อยูท่ีเ่มอืงสเิรยีมและมตี านานเกีย่วพันกับวัดเจดยีช์นิโมทพิะยาทีเ่มอืง 
                   ทวาย องคพ์ระประธานของเจดยีนั์น้ท าจากปนูผสมกับชิน้สว่นของไมศ้รมีหาโพธิ ์ตน้ทีพ่ระองค ์

                   ทรงประทับบ าเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรูก้ลา่วกันวา่ม ี4 องค ์มผีูน้ ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจาก 
                   ลงักา องคห์นึง่ลอยมาทีเ่มอืงพะสมิ (Pathein) องคห์นึง่มาทีเ่มอืงไจทค์าม ิองคห์นึง่มาทีเ่มอืง 

                   ไจทโ์ท (Kyaikto) สว่นอกีองคห์นึง่ลอยไปเมอืงทวาย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง 
                    มะละแหมง่  

 
เย็น              เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกวา่ ‘เมาะลมัไย’ (Mawlamyine) เมอืง 

                  หลวงของรัฐมอญและใหญเ่ป็นอันดับสีข่องพมา่ น าทา่นขึน้ไปชมพระอาทติยอ์ัสดงพรอ้มนมัสการ 
                  สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของมะละแหมง่ ณ เจดยีไ์จต๊าลาน (Kyaikthanlan) ตัง้โดดเดน่อยู ่
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                   บนเนนิเขาทีม่องเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงมะละแหมง่ได ้360 องศาทีส่วยงาม เจดยีแ์หง่นี้สรา้งขึน้ 
                   ในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานทีบ่รรจพุระเกศาธาตแุละพระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามต านานเลา่ 

                   วา่เดมิเจดยีน์ี้ช ือ่ ‘เจดยีไ์จช๊านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนื่องมาจากในครัง้ทีส่ยามไปต ี
                   พมา่แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กัน พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหาร 

                   ไทยพา่ยแพต้อ้งถอยทัพกลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีก่องทัพไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องคนั์น้ตอ่มา 
                    พมา่ไดก้ลับมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณ์เหมอืนในปัจจบุัน   

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) หลังรับประทานอาหารน าคณะเขา้กลบัสูท่ีพั่ก

และพักผอ่นตามอัธยาศยั 

 

                    พัก  โรงแรม Ngyo Moe Hotel  

 

 

 

วนัทีส่าม มะละแหมง่–โบสถ ์St. Patrick’s-วดัพระนอนวนิเสง่ตอยะ-ทวาย                      (B/L/D)  

 

07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

08:00 น.      น าทา่นชม โบสถ ์St. Patrick’s ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีนทีเ่จา้ 

                   นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีนศกึษากอ่นจะพบรักกับสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี๊ยะจนเกดิเป็น 

                   ต านานรักและจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็นบทเพลงขับรอ้งจนโดง่ดงัไปทั่ว  

 

09:30 น.      น าทา่นไปยังเมอืง มเูดงิ (Mudon) เพือ่ชมและสกัการะ องคพ์ระพุทธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ  

                    (Win Sein Taw Ya) ซึง่ประดษิฐานพระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 180  

                   เมตร สงู 33 เมตร ภายในแบง่เป็นชัน้ๆ ถงึ 8 ชัน้แตล่ะชัน้มหีอ้งตา่งๆ ทีป่ระกอบดว้ยรปูปนูปั้น 

                   แสดงถงึพทุธประวัต ิและค าสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรือ่งนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม  

 

เทีย่ง                     บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

 

บา่ย              เดนิทางกลบัสูเ่มอืงทวาย เพลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพสองขา้งทางทีย่ังคงความเป็นชนบทไว ้

                   อยา่งมาก   

เย็น               เดนิทางถงึ เมอืงทวาย น าทา่นเขา้พักที ่โรงแรม Maugmagan Beach Resort รมิชายหาด 

                     มอมะกัน พักผอ่นตามอัธยาศัยและชมพระอาทติยล์าลับฟ้าอนัแสนประทับใจ 

 
ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) อิม่อรอ่ยและเพลดิเพลนิไปกับ 

                    บรรยากาศ รมิชายหาดของทะเลอันดามัน ณ ฝ่ังประเทศเมยีนมา จากนัน้น าทา่นกลบัเขา้ทีพั่กและ 
                   พักผอ่นตามอัธยาศัย                          

 

 

วนัทีส่ ี ่ ทวาย – ตลาดเซจ ี– ดา่นพุน า้รอ้น                                                         (B/L/-)                     

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 

08:00 น.      เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม น าทา่นชม ตลาดรอ้ยปีหรอืตลาดเซจ ีใหท้กุทา่นอสิระในการเดนิ 

                   ช็อปป้ิง พรอ้มสมัผัสวถิชีวีติของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดทีย่ังคงความเป็นอดตีไวอ้ยา่ง 

                   มาก ภาพวถิชีวีติเหลา่นี้คงจะหมดไปในอกีไมน่านเพราะการพัฒนาทีม่าพรอ้มกับสิง่อ านวยความ 
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                   สะดวกสมัยใหม ่

 
10.00 น.      เดนิทางออกจากเมอืงทวาย เพือ่กลับสูด่า่นบา้นพนุ ้ารอ้น จ.กาญจนบรุ ี

 
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่10) 

 
บา่ย เดนิทางถงึดา่นบา้นพนุ ้ารอ้น น าทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย ผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวัสดภิาพและประทับใจ 

 

 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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