


 

 

 
 

 

ทวาย 3 วัน อันดามันใกล้แค่เอื้อม 
สัมผัสวิถีทวาย บ้านเมืองที่น่าเยี่ยมเยือน 

การันตี 8 ท่าน ออกเดินทาง 
แควน้ตะนาวศรี... ดินแดนของไทยในอดีตประกอบดว้ย 3 เมืองหลัก คือ มะริด ทวาย และตะนาวศรี 

เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ก่อนจ ะกลับไปเป็นของพม่า                

ในยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้ จึงท าใหเ้มืองอยู่ใกลแ้ค่ระยะทางพอๆ กับ ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปนครสวรรค ์         

ดูราวกบัเป็นเมืองท่ีล้ีลบัส าหรบัคนไทย ดว้ยสาเหตุการปิดประเทศของพม่ากวา่ 50 ปี และมีเทือกเขาตะนาว

ศรีอนัสูงชนั ตั้งขวางอยูบ่ริเวณชายแดน จึงท าใหก้ารไปมาหาสู่ยากล าบากยิ่ง แต่.... ปัจจุบนัโครงการโลจิสติค

เชื่อมต่อทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย) สู่ทะเลจีนใต ้(มหาสุทรแปซิฟิค) ซึ่งจะท าใหเ้มืองทวายและ

ชายฝั่งทะเลอนัดามนัอยูใ่กลก้รุงเทพฯเพียงแค่เอ้ือมเท่าน้ันเอง  

ชมบา้นเรือนเมืองทวาย ท่ียงัคงเอกลักษณ์ในยุคสมยัอาณานิคม ผสมกลมกลืนกับการแต่งกาย

แบบดั้งเดิมของผูค้นท่ีเต็มเป่ียมดว้ยอธัยาศยัไมตรี  มีไมน่้อยท่ีสามารถพดูภาษาไทยได ้  





 

ชมโครงการทา่เรือน ้าลึกทวาย เมื่อก่อสรา้งแลว้เสร็จ จะมีขนาดใหญ่กวา่แหลมฉบงัถึง 10 เท่า  

พิเศษ!!! เมนูล็อบสเตอรท์า่นละ 1 ตวั 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–กาญจนบุร–ีทวาย 

0500 คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย ... เพื่อออกเดินทางโดยรถปรบัอากาศ สู่ด่านชายแดนบา้นพุน ้ารอ้น  

จ.กาญจนบุรี 

0700 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

หลังอาหารเชา้ออกเดินทางถึงด่านบา้นพุน ้ ารอ้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองไทย–พม่า 

เรียบรอ้ยแลว้ เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศของพม่าสู่ เมืองทวาย ใชเ้สน้ทางท่ีบริษัทอิตาเลียน-ไทย 

สรา้งจากท่าเรือน ้าลึกทวายถึงกาญจนบุรี ชมทัศนียภาพของป่าเขาล าเนาไพรอันอุดมสมบูรณ์ตลอด

สองขา้งทาง ซึ่งบริเวณแถบน้ีคือเทือกเขาตะนาวศรี พรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า เป็นตน้

ก าเนิด แมน่ ้าตะนาวศรท่ีีคดโคง้ไปตามถนนเป็นระยะทางกวา่ 20 กม. ในแม่น ้าสายน้ีมีสายแร่ทองค า

ปนอยู่มาก ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นชาวบา้นท าการร่อนทองอยู่ในล าน ้ า ผ่านบา้นมิตตา ชุมชน            

ชาวกะเหรี่ยงคริสตก์ลางป่าลึกท่ีตั้งอยูแ่ถบน้ีมาชา้นาน มุ่งหน้าสู่บา้นเต่าตะโละ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย  เดินทางเขา้สู่เมืองทวาย น าท่านชมตัวเมืองทวาย เมืองเก่าแก่ยอ้นยุคไปถึงยุคสมัยทวารวดี และ          

เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัมาแต่โบราณ ก่อนตกเป็นเมืองข้ึนอังกฤษ เขา้สู่ถนนอาซานี ถนนสายหลัก

ของตวัเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งสถานท่ี ส าคญัของทางราชการ อาทิ อาคารท าการแควน้ตะนาวศรี พรอ้มชม

อาคารบา้นเรือนยงัคงรูปแบบในยุคสมยัอาณานิคม ซึ่งเรียกกนัทัว่ไปวา่”ทรงขนมปังขิง” ผ่านตลาด

รอ้ยปี อนัเป็น ตลาดเก่าแก่ของทวาย จนมาส้ินสุดท่ีตลาดเชา้ ทีตั้งอยูร่ิมฝั่งแม่น ้าทวาย แลว้น าท่าน

ชมอนุสาวรียก์องทพัเอกราชพม่า หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ อนุสาวรียน์ายพลอู ออง ซาน สรา้งข้ึน

เพื่อร าลึกถึงท่านอ่องซานท่ีน าทัพมาเมืองทวายเพื่อต่อสูก้ับชาวอังกฤษเจา้อาณานิคม จนไดร้บัชัย

ชนะในปี ค.ศ.1948 น าท่านเดินทางสู่ วัดชินโมกติพญา ถือเป็นวดัแห่งแรกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง

ทวาย สรา้งในสมยัทวารวดี ก่อนเดินทางสู่ วัดชเวตาเลียว ดอมุ ซึ่งตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 

6 กม. อันเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร          

มีความงดงามไม่แพพ้ระนอนชเวตาเลียวท่ีเมืองหงสา และพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีท่ีเมืองย่างกุง้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ชายหาดมอรม์ะกนั ชายหาดท่ีมีความสวยงาม และเป็นท่ีพกัผ่อนยอดนิยม

ของเมืองทวาย น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MAUNGMAGAN BEACH RESORT   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในรีสอรท์ 





 

วนัที่สอง   ตลาดปลาบ็อกเซ–หาดนาปูเล–วดัมยงิจ–ีเกาะเซปิน–วดัเมียวยติ–เจดีย ์ชเวตองซา 

0500 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาบ็อกเซ หมู่บา้นชาวประมงท่ีตั้งอยู่ริมชายหาดไม่ไกลจากท่ีพกัมากนัก 

ชมการซื้ อขายปลาสดๆ มากมายท่ีน าข้ึนจากเรือประมงขนาดเล็กของทอ้งถ่ิน อาทิเช่น ปลาโอ ปลาทู 

ปลากระเบน ฉลาม ปลาหมึก ผูซ้ื้ อส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้จากในเมืองทวาย มาประมูลซื้ อเพื่อขายส่ง 

ไปยังปลายทางต่อไป ในบริเวณใกลเ้คียงกันท่านจะไดพ้บกับตลาดพื้ นบา้น ส่วนใหญ่เป็นพืชผล

การเกษตรท่ีเก็บเก่ียวจากแปลงปลูกของชาวบา้นในละแวกน้ัน น าท่านกลบัท่ีพกั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หาดนาปูเล เพื่อถ่ายภาพกบั กม.0 จุดเริ่มตน้โครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมและ

ท่าเรือน ้ าลึกทวายท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อรองรับการขนถ่ายสินคา้จากทะเลจีนใตสู้่อ่าวแบงกอล ทะเล           

อันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดยผ่านเส้นทางทางบกของ พม่า-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 

ประมาณกันว่าเมื่อสรา้งแลว้เสร็จ จะมีขนาดใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังถึง 10 เท่า เดินทางสู่                

วัดมยิงจี สักการะพระเจดีย ์ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสุดชายหาดนาปูเล ท่านสามารถเห็นพื้ นท่ีโครงการ

ท่าเรือน ้าลึกทั้งหมด รวมทั้งเก็บภาพความประทับใจกบัทัศนียภาพท่ีสวยงามของชายหาดท่ีทอดยาว

จากวดัจนสุดโครงการ วดัมยิงจีถูกสรา้งโดยหลวงพ่อวาสิเป็ก โดยมีนัยยะเพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจและ

เพื่อความสงบสุขของชุมชน จากน้ันน าท่านเดินทางชม บ่อน ้ารอ้น บ่อน ้ารอ้นแห่งน้ีเป็นท่ีพกัผ่อน

ของชาวเมือง แต่ละวนัจะมีหนุ่มสาวชาวทวายมาตักน ้าอาบเล่นเป็นระยะ นอกจากน้ันชาวบา้นยงัมี

ความเชื่อวา่ หากน าน ้าในบ่อมาอาบทุกวนัจะแกอ้าการปวดเมื่อยใหห้ายขาดได ้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (กริลลล็์อบสเตอรท่์านละ 1 ตวั) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เกาะเซปิน ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ห่างจากชายฝั่ง 200 เมตร มีสะพานคอนกรีตเชื่อม

ระหว่างตัวเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งสะพานแห่งน้ีไม่ว่าน ้ าทะเลจะข้ึนสูงแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถ         

ท่วมสะพานน้ีได ้บนเกาะเป็นท่ีตั้งของ วัดเมียวยิต น าท่านสกัการะพระเจดียเ์มียวยิต ซึ่งภายในบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ไว ้เชื่อกันว่าพ่อคา้วานิชสองพี่น้องชาวมอญ ท่ีไดร้บัพระเกศาธาตุจาก

พระพุทธเจา้ 2 เสน้ แลว้ไดน้ ามาบรรจุไวท่ี้เจดียเ์มืองทวายแห่งน้ี 1 เสน้ ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุไวท่ี้

เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ อีก 1 เสน้ ชมทิวทัศน์แบบพาโนรามารอบเกาะอันสวยงาม                 

สมควรแก่เวลาแล้วน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองทวาย เยี่ยมชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์         

ชมกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบรรจุภัณฑ์ จากน้ันเดินทางสู่  วัดเทียนวะ จองพญายี               

เป็นวดัท่ีมี พระมหาเจดีย ์ชเวตองซา เจดียเ์ก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในเมืองทวาย ซึ่งชาวพม่านิยม           

มากราบไหวพ้ระขอพรในยามเยน็ ท่านสามารถขอพรกบันัตโบโบจ ี(เทพทนัใจ) ซึ่งเป็นเทพท่ีชาวมอญ

และชาวพม่ามากราบไหว ้ดว้ยเชื่อว่าถา้หากอธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ หากท่านใด         





 

มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งท่ีจะไปขอพรกับรูปป้ันพระแม่ธรณีบีบมวยผม 

วิธีการก็คือ ท่านตอ้งบีบนวดบริเวณท่ีปวดเมื่อยและอธิฐาน ซึ่งท่านสามารถเห็นชาวทวายมาขอพร

เพื่อใหห้ายปวดเมื่อย จากน้ันน าชมยอดเจดีย์ท่ีเคยตกลงมา และไดร้ับการบูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง             

เชิญท่านรดน ้าขอพรพระประจ าวนัเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเขา้ชมหอพิพิธภณัฑ ์ซึ่งจดัแสดง

เครื่องแต่งกายของเหล่าราชนิกุลทวายในอดีต อีกทั้งเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรต่างๆ อาวุธโบราณ 

เครื่องดนตรี ฯลฯ ก่อนน าชมเสาพระพุทธเจา้ 28 พระองค ์ซึ่งมีท่ีน่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ัน   

ค่า  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั ZAYAR HTET SAN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม    ทวาย–กาญจนบุร–ีกรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรอ้ยปี เป็นตลาดประจ าเมือง ซึ่งสรา้งในยุคท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

องักฤษ จึงมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบยุคอาณานิคม ภายในแบ่งเป็นล็อคส าหรบัรา้นคา้ท่ีจ าหน่าย

สินคา้นานาชนิดตั้งแต่ อาหารแหง้ สินคา้พื้ นเมือง รวมถึงผา้โสร่ง เป็นตน้  อิสระใหท่้านเลือกซื้ อ           

ของฝากและของพื้ นเมือง รวมทั้ งเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองทวาย                  

เดินทางสู่เมืองเต่าตะโละ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย หลงัอาหาร เดินทางกลบัสู่ชายแดนพมา่-ไทยท่ีด่านบา้นพุน ้ารอ้น จ.กาญจนบุรี  

1600 ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพมา่-ไทย เรียบรอ้ยแลว้ เดินทางสู่ กรุงเทพ  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

ไม่ตอ้งใชพ้าสปอรต์ ไม่ตอ้งขอวีซ่า ใชบ้ตัรประชาชนใบเดียว 

***************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ คณะเดินทาง 8 ทา่น  

***คณะเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ 1,000.- บาท/ท่าน 

 

อตัราน้ีรวม    - ค่ารถปรบัอากาศตลอดการเดินทาง 
                   - ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ     - ค่าท่ีพกัตามในรายการ 
  - ค่ามคัคุเทศก ์     - ค่าอาหาร ท่ีระบุในรายการ 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง (คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่อายุ 1 เดือนข้ึนไป) 
กรณีเสียชีวติวงเงินท่านละไมเ่กิน             1,000,000.- บาท           
กรณีประสบอุบติัเหตุวงเงินท่านละไมเ่กิน      500,000.- บาท  

 

ก าหนดการเดินทาง พกัหอ้ง สอง / สามท่าน ราคาเด็ก(2ปีข้ึนไป) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

06,13,14,27,29 เม.ย. 61 9,900.- 9,900.-  1,900.- 

วนัที่ 05,25 พ.ค. 61 9,900.- 9,900.-  1,900.- 





 

อตัราน้ีไม่รวม  - ค่าใชจ้า่ยสวนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และมินิบารใ์นหองพกั  ฯลฯ 
                         - ค่าอาหารหรือเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกเหนือกจากรายการท่ีก าหนด  

                  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั หาก

เป็นการเดินทางในชว่งเทศกาลท่องเท่ียว 

2. คณะทวัรค์รบ 8 ท่านออกเดินทาง (ไม่ถึง 8 ท่านมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 1,000.- บาท/ท่าน ตามที่

ก  าหนดไวเ้บ้ืองตน้) หากท่านไม่ยอมรบัเง่ือนไข หรือผูเ้ดินทางในคณะท่านใดท่านหน่ึงไม่ยอมรับ

เง่ือนไข ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เดินทาง และช าระค่ามดัจ  าคืน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การยกเลิก 

5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    7–14 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ย 7,000 บาท 

5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1–6 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5.4.1. ยกเวน้บางกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ  ากับที่พกัโดยหรือค่า
ยานพาหนะโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้             

จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือค่าทวัร ์ทั้งหมด  

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 6 ท่านขึ้ นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้





 

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไมท่านอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศ

แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


