


 

 

 

 

 

 

พะอนั มะละแหม่ง 3 วนั 
เสน่หเ์หมือนเก่าท่ีพม่า มิงกะละบามะละแหม่ง 

เมืองมะละแหม่ง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในแบบฉบับของเมืองเก่าที่ความผสมผสานกลมกลืนของ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่น่ีมีผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม แต่มี
ความผสมผสานที่ไม่ขัดแย้งกัน ส่ิงก่อสร้างต่างๆก็มีหลากหลายแสดงให้เห็นถึงร่องรอยที่เคย
เจริญรุ่งเรืองมาก่อนโดยยังคงบอกเล่าเรื่องราวได้ในตัวของมันเอง... 
ก าหนดการเดินทาง   

วนัแรก กรุงเทพฯ-ตาก-แม่สอด-เมียวดี-พะอนั-มะละแหม่ง 

0630 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารในประเทศ 

0940 ออกเดินทางสู่สนามบินแมส่อด โดยสายการบินนกแอรเ์ท่ียวบินท่ี DD8116 





 

1050 ถึงสนามบินแมส่อด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ชายแดนไทย – พมา่ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ขา้มแดน

สู่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองพะอนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บา่ย ถึงเมืองพะอัน น าท่านชมถ ้ าหม่ืนพระ  ถ ้ า ท่ีเ กิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่  ภายในถ ้ า                 

มีพระพุทธรูปโบราณท่ีถูกแกะสลกัดว้ยศิลปะแบบตน้ฉบบัมอญฝังตามผนังถ ้ามากมาย สรา้งข้ึนในช่วง

ศตวรรษท่ี 7 โดยสมเด็จพระราชินีแห่งเมาะตะมะ Mottama (Martaban) เชื่อกนัวา่พระนางไดซ้่อน

ทองค าและเพชรนิลจินดามากมายไวด้า้นหลงัพระพุทธรูปแกะสลกัเหล่าน้ี และดว้ยความเชื่อเชน่น้ี  ท า

ใหภ้าพแกะสลักอันทรงคุณค่าถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก เพราะมีคนพยายามจะแกะดูของมีค่า         

ท่ีถูกซอ่นไว ้เดินทางสู่ เจดียไ์จทก์ารตั เจดียต์ะปูรูปลกัษณ์คลา้ยเขาตะปูท่ี จ.พงังา กราบพระพุทธรูป

หินอ่อนท่ีประดิษฐานบนศาลากลางน ้า น าชมพระนัง่ดิน พระพุทธรูปในซุม้ท่ีสรา้งเรียงรายอยูบ่นเนิน

ดินชายเขานับพนัองค ์เดินทางต่อมุง่หน้าสู่เมืองมะละแหม่ง เมืองหลวงของรฐัมอญ    

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NGWE MOE หรือเทียบเท่า อิสระตามอธัยาศยั  

 วนัที่สอง มะละแหม่ง-ทนับิวซายตั-วดัวินเซนตอยะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทนับิวซายดั เมืองท่ีอยู่ห่างไปจากเมืองมะละแหม่งประมาณ 30 กิโลเมตร 

เป็นเมืองปลายทางของสถานีรถไฟสายมรณะ ท่ีทอดยาวมาจากประเทศไทย น าท่านสกัการะเจดีย์

ไจทค์ามิ หรือ เจดียก์ลางน ้า เป็นเจดียบ์รรจุเสน้พระเกศาของสมเด็จพระพุทธเจา้ ซึ่งวดัและเจดีย ์        

จะยื่นลงไปในทะเลอันดามัน มีเรื่องเล่ากันว่า หลังจากท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน มีพระพุทธรูป          

4 องคล์อยน ้ามา องคห์น่ึงมาข้ึนท่ีบริเวณแห่งน้ี ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958) เกิดไฟไหมห้มด 

เหลือแต่พระพุทธรูป ชาวบา้นไดช้ว่ยการบูรณะใหม ่และน าองคพ์ระพุทธรูปบรรจุไวใ้ตฐ้าน และสรา้ง

องค์จ าลองข้ึนมาใหม่  จากน้ันน าท่านเดินทางหาดเซตเซเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน           

พรอ้มเลือกซื้ อของทะเลแหง้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย  น าท่านชม สุสานทหารพันธมิตร สุสานของทหารท่ีเสียชีวิตในพม่าช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2               

โดยเป็นทหารท่ีเสียชีวิตจากการก่อสรา้งทางรถไฟสายมรณะทางฝั่งพม่า น าชม พิพิธภณัฑท์างรถไฟ

สายมรณะ พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงผลงานท่ีบอกเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด          

รูปป้ัน รวมทั้งภาพ 3 มิติจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องเชลยศึกท่ีถูกเกณฑม์า รฐับาลเมียนมาตั้งใจเปิด

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเพื่อระลึกถึงความโหดรา้ยของสงครามครั้งท่ี 2 โดยกองทัพของจกัรวรรดิญ่ีปุ่นเกณฑ์

เชลยศึกมากกว่า 120,000 คน ท่ีประกอบดว้ยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย เพื่อ

ก่อสรา้งทางรถไฟเชื่อมต่อจากประเทศไทยไปยงัประเทศพม่า เริ่มตน้จากสถานีชุมทางหนองปลาดุก 





 

จงัหวดัราชบุรี ผ่านจงัหวดักาญจนบุรี เชื่อมไปทางตะวนัตก ผ่านด่านเจดีย ์3 องค ์เพื่อไปยงัจุดหมาย

ปลายทางคือเมืองทันบูซายดั ในประเทศพม่า รวมระยะทางในไทย 304 กิโลเมตร ส่วนระยะทางใน

พม่า 111 กิโลเมตร เพื่อล าเลียงก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ โจมตีพม่าและอินเดียท่ีขณะน้ันเป็น

อาณานิคมของอังกฤษ น าท่านเดินทางสู่เมืองมุด่อง ชม พระใหญ่คยักคยุงท่ีถึงสูง 100 เมตร             

น าชม วัดวินเซนตอยะ สักการะพระนอนและพระอุปคุตองค์ใหญ่ท่ีสุด ในโลก ชมบรรยากาศ             

ภายในวดั เดินทางกลบัตวัเมืองมะละแหม่ง น าท่านสกัการะ เจดียไ์จกต์าลาน เป็นสถานท่ีท่ีมะเมี๊ ยะ

กบัเจา้น้อยศุขเกษมไดม้าสาบานรกักัน จนเมื่อความรกัมีอุปสรรค มะเมี๊ ยะตอ้งมาขอถอนค าสาบาน

เพื่อไม่ให ้เจ ้าน้อยศุขเกษมต้องเสียหายเพราะค าสาบานและเธอก็ได้ขอครองเพศบรรพชิต                     

ท่ีวดัน้ีดา้นบนจะมองเห็นเมืองมะละแหม่งในทุกๆ ดา้นและสามารถมองเห็นสะพานตาลวินซึ่งเชื่อมไป

ยังเมาะตะมะได้ ท่ี น่ีมี ส่ิงส าคัญสองอย่างคือพระเกศาของพระพุทธเจา้ท่ีบรรจุอยู่ในองค์เจดีย์                 

และพระทันตธาตุท่ีอยู่ดา้นนอกซึ่งสรา้งเจดียค์รอบไว ้ชื่อไจ๊ตาลัน น่าจะมาจากชื่อพระนอนองค์ใหญ่

ขา้งๆ ท่ีชื่อ shwe tar lyoung wut taw kyi พ่าย พรอ้มชมทิวทัศน์เมืองมะละแหม่งจากมุมสูง              

น าท่านะสักการะ พระมหามัยมุนีองคจ์  าลอง ท่ีมะละแหม่งน้ีอยู่ท่ีขนาดขององค์พระจะเป็นขนาด

ดั้งเดิมท่ีไดท้ าการหล่อแบบข้ึนจากพระมหามยัมุนีองคจ์ริงในสมยัท่ียงัไม่ไดปิ้ดทอง ต่างกบัองคจ์ าลอง

อ่ืนๆ ท่ีป้ันข้ึนใหม่ในภายหลังตอนเชา้ประมาณตีส่ี ก็จะมีพิธีลา้งพระพักตร์ขององค์พระมหามัยมุนี

จ าลองเชน่เดียวกนักบัองคจ์ริงท่ีเมืองมณัฑะเลย ์

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหาร น าท่านกลบัท่ีพกั NGWE MOE หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม มะละแหม่ง-เมียวดี-แม่สอด-ตาก-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ เดินทางสู่เมืองเมียวดี ก่อนออกจากเมืองชม สะพานสาละวิน ระยะทาง 3 กม. ซึ่งเป็น

สะพานท่ียาวท่ีสุดในพม่า จากตรงสะพานท่านสามรถเห็น เกาะแชมพู โดยท่ีมาของชื่อมาจาก            

ความเชื่อท่ีวา่ในสมยัองัวะ ตามธรรมเนียมการประกอบพิธีสระผมประจ าปีของกษัตริยจ์ะตอ้งประกอบ

พิธีท่ีเกาะแห่งน้ี ถึงเมืองเมียวดี ใหท่้านเลือกซื้ อของฝากท่ีตลาดบุเรงนอง ถึงเวลาอันสมควร             

น าท่านเดินทางผ่านแดนกลบัสู่ประเทศไทย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

 ก่อนขา้มด่านสู่ประเทศไทย น าท่านเท่ียวชมเมืองเมียวดี น าชม วดัมอญพระยืน และวดัจระเข ้

บ่าย  อิสระท่านเลือกซื้ อของฝากท่ีตลาดริมเมย แมส่อด สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินแมส่อด 

1750 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายกรบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD8127  

1900  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ    

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

 

 

 





 

อตัราค่าบริการ คณะเดินทาง 8 ทา่น  

 

 

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

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

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

 

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 บรษัิทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

06,13,14,27,29 เม.ย. 61 17,900.- 17,900.-  1,900.- 

วนัที่ 05,25 พ.ค. 61 17,900.- 17,900.-  1,900.- 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวติัและอื่นๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี

ท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 

และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 





 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านไดย้อมรับใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


