
เท่ียวรฐักะยา เมืองลบัแลแห่งเมียนมา เสน้ทางสายใหม ่

แมฮ่่องสอน – ลอยกอ่ ส ูดิ่นแดนกะเหรี่ยงแดง  3D2N                  
 

 

โปรแกรมทวัรด์า่นหว้ยตน้นุน่ 
ลอยกอ รฐัคะยา  3 วนั 2 คนื  

 

จากดา่นหว้ยตน้นุน่ อ.ขนุยวม จ. แมฮ่อ่งสอน ลดัเลาะขนุเขาผา่นแมน่ า้สาละวินสูด่นิแดน

กะเหร่ียงแดง ตามเสน้ทางสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 หรือที่กองทพัญ่ีปุ่นในสมยักอ่น

เรียกเสน้ทางนีว้่า 'ฮกัโกส ุไกโด' ผา่นเมืองแมะแจะ๊ ขา้มสะพานที่สรา้งขึ้นใหม ่เพ่ือขา้ม

แมน่ า้สาละวิน สูเ่มืองลอยกอ่ เมืองหลวงของรัฐคะยา ดนิแดนลบัแลแห่งเมียนมา 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

                                                                                                                          

วนัแรก: แมฮ่อ่งสอน – ดา่นหว้ยตน้นุน่ – ลอยกอ่                                  (-/L/D) 

 
07.00 น.    คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย อ.เมือง จ. แมฮ่อ่งสอน ทีมงานให้การต้อนรับ จากนัน้ น าทา่น 
                  ออกเดนิทางสูด่า่นห้วยต้นนุน่ อ.ขนุยวม จ. แมฮ่อ่งสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ V.I.P กว้างขวาง  
                  นัง่สบาย เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระบนรถ  
                  (บริการเคร่ืองดื่ม + อาหารกล่อง  
               ระหว่างการเดินทาง) 
 
08.30 น.   เดนิทางถึง จุดผ่อนปรนการค้าด่านห้วย 
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              ต้นนุ่น อ.ขนุยวม จ. แมฮ่อ่งสอน ซึง่เป็นดา่น 
                 ท่ีใกล้เมืองหลวงเนปิดอว์ของพมา่มากท่ีสดุ  
                 คณะจดัท าเอกสารผา่นดา่นห้วยต้นนุน่ 
 
09:30 น.   มอบสิ่งของบริจาคให้กบัทหารพราน จากนัน้  
                 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองลอยก่อ เมือง 
                 หลวงรัฐคะยา รถวิ่งไปตามถนนลาดยางเส้นใหมท่ี่ทางการพมา่ได้สร้างขึน้เพ่ือรองรับการ 
                 เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจจากฝ่ังไทย และถนนสายนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของเส้นทาง 'ฮักโกสุ ไกโด' ท่ี 
                 กองทพัญ่ีปุ่ นได้สร้างขึน้หลงัแพ้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
11:00 น. เดนิทางถึง อ าเภอแมแ่จ๊ะ (Mese) —แวะเข้าห้องน า้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มืองผาซอง 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ณ เมืองผาซอง (Hpasawng) ตดิ 
                 สะพานข้ามแมน่ า้สาละวินท่ีมีความยาว  1,152 เมตร สร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. 2558 
                 ผาซอง หรือ ผาจอง อดีตคือเมืองทา่เรือ 
                 ขนสง่ไม้สกั หลงัจากมีการก่อสร้าง 
                 สะพานข้ามแมน่ า้สาละวินเม่ือปี พ.ศ.  
                 2557 และเปิดใช้จนถึงปัจจบุนันี ้เมืองผา 
                 ซองจงึเหลือแตท่่าเรือร้าง แตส่ภาพเมือง 
                 คกึคกัมีชีวิตชีวากวา่เดมิ 
 

13:00 น. น าท่านออกเดนิทางตอ่ไปจงัหวดัลอยก่อ สาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา ผ่านเมืองบอละแคะ ซึง่ 
                เป็น 1 ใน 2 จงัหวดัของรัฐคะยา (รัฐคะยา มี 2 จงัหวดั 7 อ าเภอ) 
14:30 น. เดนิทางถึง Seven Lake สายน า้แหง่ชีวิตของรัฐคะยา (Kayah State) รับประทาน 
                 อาหารวา่ง Tea break จากนัน้น าคณะออกเดนิทางตอ่ 
18:00 น. เดนิทางถึง เมืองลอยก่อ (Loikaw) เมืองหลวงของ รัฐคะยา (Kayah State) ตัง้อยูท่างทิศ 
                 เหนือของรัฐคะยาซึง่เป็นรัฐท่ีเล็กท่ีสดุของพมา่  
                 น าทา่นเข้าพกั โรงแรม The Famous Hotel  

19:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร Amazing Bar & Restaurant  
 21.00 น.  ชมเมืองคะยา-ลอยก่อยามราตรี  
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วนัทีส่อง: เจดยีผ์าหนิแตก – น า้ตก – พพิธิภณัฑร์ฐัคะยา – หมูบ่า้นชาวกะยา้น                                  

(B/L/D) 

 
07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08:00 น.        น าทา่นชมและสกัการะ เจดีย์ผาหินแตก 
(Taung Kwe Pagoda) ประดษิฐานอยู่บน
หน้าผาท่ีแยกจากกนั บนภเูขาท่ีเรียกว่า Thiri  

                         Mingala เป็นเจดีย์ศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มือง
ของรัฐคะยา   

09:00 น.  น าทา่นเดนิทางไปยงั น า้ตก รัฐคะยา ชม
ความงดงามของน า้ตกและผ่อนคลายไปกบัธรรมชาตริอบตวั 

10:30 น         น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์รัฐคะยา (Kayah State Cultural Museum) ภายใน
พิพิธภณัฑ์จดัแบง่เป็นห้องๆ มีห้องแสดงความเป็นมาของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ห้องจดั
แสดงเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบั วฒันธรรม ประเพณี ห้องจดัแสดงเก่ียวกบั
เคร่ืองเลน่ดนตรีท้องถ่ิน เคร่ืองชาม แก้ว เคร่ืองเขิน เป็นต้น 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
13:00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั หมู่บ้านชาวกะย้าน หรือ กะยัน (Kayan) ซึง่เป็นชนเผา่ท่ีอาศยั

อยูใ่นประเทศพมา่ในรัฐคะยา หรือท่ีคนไทยเรียกพวกเขาวา่กะเหร่ียงคอยาว เน่ืองจาก
ผู้หญิงของเผา่นีจ้ะสวมหว่งทองเหลืองไว้ท่ีคอ
จนดเูหมือนวา่คอยาว 

15:30 น.        รับประทานอาหารวา่ง Tea Break  
18:00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 

หลงัอาหารอิสระกบัการเลือกซือ้ของฝาก 
จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
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วนัทีส่าม: ตลาดสดเมอืงลอยกอ่ – วดัเจดยี ์– แมแ่จะ๊ –   ดา่นหว้ยตน้นุน่ – 

แมฮ่อ่งสอน                                                            (B/L/-) 

 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08:00 น.   น าทา่นชมและช้อปปิง้ท่ี ตลาดสดเมืองลอยก่อ ซึง่เป็น 
              ตลาดสดท่ีคกึคกัไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้า เชน่  
                   อาหารสด ผกั และผลไม้พืน้เมือง จ าหนา่ยมากมาย ทา่น 
                   จะได้สมัผสัวิถีชีวิตชาวลอยก่ออยา่งใกล้ชิดและเก็บภาพ 
                   บรรยากาศเมืองลอยก่อยามเช้า ( ถ้าวนัพระตลาดหยดุ) 

09:00 น.  น าคณะไหว้พระท่ี วัดเจดีย์ ก่อนเดินทางกลบัดา่นห้วยต้นนุ่น  
10:00 น.   ออกเดินทางกลบัสูด่า่นห้วยต้นนุ่น 
12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน า 
              ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มืองแมแ่จ๊ะ 
15:00 น.   เดนิทางถึงอ าเภอแมแ่จ๊ะ น าทา่นชือ้ของท่ีระลกึจากชาวบ้าน 
16:00 น.   เดนิทางถึง ด่านห้วยต้นนุ่น ผ่านพิธีการผา่นแดนเข้าสู่ประเทศไทย จากนัน้น าคณะเดนิทาง 
              กลบัจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 

 ขอบคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

  
 


