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1) วันแรกของการเดินทาง                            กรุงเทพฯ – แม่สอด – เมียวดี – พะอาน 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (น าพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย)  
บริการอาหารเช้า แซนด์วิช และเครื่องด่ืม 
08.05 น. ออกเดินทางโดย สายการบินนกแอร์ DD 8100  
09.25 น. ถึงสนามบินอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  เปลี่ยนพาหนะเปน็รถตู้ปรับอากาศ น าท่านท าพิธีผ่านแดนที่ดา่นแม่สอด – เมียวดี  
อาหารกลางวันที่ ... 

 หลังอาหารเดินทางตามเส้นทางที่ตัดลัดเลาะทิวเขาดอนมอนกุจูผ่านเมืองกอกะเร็กเข้าสู่เมืองพะอาน น าท่านชม  
 ถ  าเกากูน (Kawgun Cave) เป็นถ  าหินปนูอยู่ทางตอนเหนือของแม่น  าสาละวิน ด้านหน้าถ  ามีพระพุทธรูปปูนปั้นจ านวน

มากตั งเรียงราย และตามผนังของถ  าก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆศิลปะสมัยพุกามประมาณศตวรรษที่ 7 ถูกทาทับด้วยสีแดง  
 จ านวนนับหมื่นๆองค์ 
 

 

               เมียวดี พะอาน มะละแหม่ง  

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

            วันเดินทาง : อังคารที่ 19 – เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 

   (สมาชิก 12 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ 6 ท่าน / คัน) 
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จากนั นน าท่านนมัสการ เจดียช์เวยินโม่ว์ (Shwe Yin Hmaw Pagoda) ตั งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น  าสาละวินทิวทัศน ์
สวยงาม ชมภาพวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงที่เดินทางด้วยเรือและมีอาชีพเป็นชาวประมงชมอาทิตย์อัสดงส่องแสงสีส้ม 
ก่อนลาลับขอบฟ้าเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักทอ่งเที่ยวที่มาเยือนเมืองพะอานแห่งนี  
อาหารค่ า .......... 
ที่พัก ...Thiri Hpa – an Hotel หรือเทียบเท่า 
 

2)  วันที่สองของการเดินทาง                                         พะอาน – มะละแหม่ง  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินข้ามสะพานปูนชม เจดีย์จ๊อกกะแล๊ต (Kyauk Kalat) เป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองพะอาน ตั งอยู่บนเขาแหลม
ลักษณ์เหมือนเขาตาปูที่จังหวัดพังงาของไทย โดดเด่นอยู่บนเกาะกลางน  า พุทธศาสนิกชนขึ นไปกราบไหว้ท าบุญและชม
ทิวทัศน์อันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาเซกาบิน จากนั นชม ถ  าซาดาน (Sadan Cave) เป็นถ  าที่มีความงดงามทาง
ธรรมชาติและมีต านานเกี่ยวกับพญาช้างที่เคยปกครองช้างบริวารในถ  าแห่งนี  ตามผนังถ  าจะมีหินงอกหินย้อย และภายในถ  าก็
ยังมพีระพุทธรปูปางต่างๆ เช่น พระพทุธรูปปางไสยาสน ์ปางอุ้มบาตร พระพุทธรูปหยก เปน็ต้น สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง
มะละแหม่ง หรือ เมาะล าไย ในภาษาถิ่นเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ ซึ่งใหญ่เป็นอนัดับสี่ของประเทศพม่า ตั งอยู่ตรงปากแม่น  า
สามสายที่มาบรรจบกันได้แก่ แม่น  าสาละวิน (Thanlwin) , แม่น  าไจ (Kyaik) ,  และแม่น  าอัตตรัน (Attran) 
อาหารกลางวันที่ ..... 
นมัสการ เจดีย์ไจท์มอยอ (Kyaikmaraw) หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ซูตองปิพะยาจีไจ์ท์มอยอ” ตั งอยู่ที่เมืองไจท์มอยอ  
ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปห้อยขาลักษณะการ 
นั่งแบบตะวันตกพระพักตร์สีขาวโดดเด่นแตกต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆในเมืองมะละแหม่ง ภายในองค์พระนั นได้บรรจุพระบรม 
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไวด้้วย สร้างโดยพระนางฉิ่นสอบ ู(Shin Saw Pu) เม่ือป ีค.ศ. 1455    พระนางเป็นกษัตริย์หญงิแห่ง 
อาณาจักรมอญเพียงพระองค์เดียวที่ปกครองชาวมอญเป็นเวลา 17 ปี กราบไหว้ขอพรท าบญุตามอัธยาศัย    จากนั นน าทา่นชม 
และสักการะ เจดียไ์จ๊ท์ตาลาน(Kyaikhanlan) สิ่งศักดิส์ิทธิ์ส าคัญแห่งรัฐมอญสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระทนัตธาตุของ 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในต านานเล่าว่าเจดีย์นี มีชื่อเดิมว่าเจดียไ์จ๊ท์ซานลาน แปลว่า “เจดีย์สยามพ่าย” เนื่องจากเหตุการณ์ 
ครั งที่สยามไปตีพม่าแล้วมีการท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกันฝ่ายไทยแพ้จึงยกทัพกลับ   ต่อมาทางพม่าได้ท าการสร้างต่อจนเสร็จ 
สมบูรณ์เหมือนในปัจจุบนั 
อาหารค่ าที่ …. 
ที่พัก....Ngwe Moe Hotel หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 
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3) วันที่สามของการเดินทาง                                มะละแหม่ง 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมและสักการะ เจดียไ์จท์คามิเย่เล่พญา (Kyaikkamiyelai pagoda) เป็นพระเจดียท์ี่สร้างอยู่กลางทะเลจัดเป็นเจดีย์
กลางน  าแห่งที่สองของพม่าซึ่งแห่งแรกนั นอยูท่ี่เมืองสิเรียม จากนั นชม พิพิธภัณฑท์างรถไฟสายมรณะ ซึ่งถูกสร้างขึ นจาก
แรงงานของเชลยศึกในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาควบคุมการสร้างโดยกองทัพญี่ปุ่น 
อาหารกลางวันที่ … 
เดินทางสู่เมืองมูเด๊ง (Mudon) ชมและสักการะ พระพทุธไสยาสน์วินเส่งตอยะ (Win Sein Taw Ya) เป็นพระนอนองค์ใหญท่ี่สุด
ในโลก ความยาว 180 เมตร สูง 33 เมตร ภายในองค์พระแบง่เป็นห้องต่างๆ อาทิ รูปปูนปั้นแสดงพุทธประวัติ ค าสอน เรื่องของ
สวรรค์และนรกผลแห่งกรรม ฯลฯ  จากนั นน าท่านชม โบสถ ์ St. Patrick’s ตามหาเรื่องราวความรักของเจ้าน้อยศุขเกษมกับ
แม่ค้าสาวชาวพม่านามว่า “มะเม๊ียะ” ในขณะที่ท่านก าลังศกึษาที่โรงเรียนแห่งนี  ท าให้เกดิเรื่องราวและคุณจรัล มโนเพช็ร ได้
น ามาแต่งเป็นบทเพลงไพเราะน่าฟังมาจนทุกวันนี  
อาหารค่ าที่ ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง      มะละแหม่ง เมียวดี แม่สอด 
  
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมะละแหม่งและช้อปปิ้งที่ ตลาดเซจี เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ศูนย์กลางการค้าขายของเมืองมีสินค้า
มากมายทั งของสดของแห้ง เลือกชมเลือกช้อปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองเมียวดี 
อาหารกลางวันที่ … 
น าท่านชม วัดมิเจากง (วัดจระเข้ใหญ่)  ลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนวัดอ่ืนๆ ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ทาสีเขียวสดทั งตัวมี
ความยาวของล าตัวตั งแต่หัวจรดหางยาวถึง 65 เมตร กลางตัวจระเข้ได้สร้างเป็นหอไตรอยู่กลางน  า จากนั นชม วัดเจ๊าโหลงจี  
(วัดหินใหญ่) ตั งอยู่บนลานหนิขนาดใหญ่ท าให้มองเห็นยอดเจดีย์แต่ไกล ท่านที่มาเที่ยวเมืองเมียวดีมักมากราบไหว้พระธาตุ
แห่งนี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสี่ยงทายโดยยกหินสทีองลกูกลมๆ หนักราว 10 กิโลกรัม 
สมควรแก่เวลาน าท่านท าพิธีการผ่านแดนออกจากประเทศพม่าเดินทางเข้าสู่เมืองไทยที่ด่านชายแดนเมียวดี – แม่สอด 
อาหารค่ าที่ ... 
ที่พัก  โรงแรมเซนทาราแม่สอด 
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5)  วันที่ห้าของการเดินทาง      แม่สอด - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน  าตกพาเจริญ ตั งอยู่ในเขตอ าเภอพบพระ เป็นน  าตกหินปนูที่เกิดจากล าห้วยน  านัก มีความสูงมาก
ถึง 97 ชั น มีน  าไหลตลอดทั งปี การเดินทางไปชมน  าตกค่อนข้างสะดวกเพราะตั งอยู่ใกล้ที่ท าการอุทยานฯ จากนั นน าท่านชม
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ไร่เตรยาวรรณ กาแฟ  เป็นร้านกาแฟสุดหรูบนยอดดอยสนสามใบ ตั งอยู่บนถนนสายแม่สอด – อุ้มผาง 
ร้านตกแต่งสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับยุโรปตะวันตกย้อนยุค และน าอุปกรณต์กแต่งแบบโบราณ สิ่งของโบราณที่
หายากน ามาตกแต่งภายในร้านดูตระการตา มีมุมให้ถ่ายรูปเก๋ไก๋หลายจุดเลยทีเดียว ชมบรรยากาศโดยรอบชิมขนมเครื่องดื่ม 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่อ าเภอเมืองแม่สอด น าชม วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดชาวไทใหญ่ในอ าเภอแม่สอดที่สร้างแบบ
ศิลปะผสมผสานมอญและพมา่ สักการะพระมหามัยมุนีแห่งเมืองมัณฑะเลย์ (จ าลอง) พระนอนศิลปะแบบพม่า ฯลฯ 
อาหารกลางวันที่ ... 
ชม วัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่อยู่ระหว่างอ าเภอแม่สอด - แม่ระมาด ภายในวัดมีความร่มรื่น สวยงามเงียบสงบ กราบขอพรจาก
องค์พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง และชมพิพิธภัณฑ์ภายในวัดซึ่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ โบราณ พระพุทธรูปโบราณ ฯลฯ  
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแม่สอด ตรวจเช็คสัมภาระก่อนท าการเช็คอิน 
15.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ DD 8125 
16.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง  

เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  28,700.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  23,000.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   3,800.- บาท 

 

อัตรานี้รวม  1.  ตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – แม่สอด 
          (น  าหนักกระเป๋าท่านละ 15 กิโลกรัม)  

2.  รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (คันละ 6 – 7 ท่าน) 
    3.  ที่พักตามรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมผ่านแดน(วีซ่า) และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
         -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
             -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

    7.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากชัยทัวร ์

     
อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ  

    2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
    3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

   1.  หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และ 
     ต้องมีหน้าว่างเหลือส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้า 
2.  รปูถ่ายสีหน้าตรงพื นหลังสขีาว ขนาด 2 นิ ว (ห้ามใส่เครื่องแบบข้าราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์  
     หรือ รูปซึ่งปริ นจากคอมพิวเตอร์ (รูปต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

เงื่อนไขการจอง   

  จองทัวร์พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

การยกเลิก  1.  ยกเลิกการเดินทาง  หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หักค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง 
  2.  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 50 % 

3.  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 
 
 

  ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119  

                                                                จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น.  

www.chaitour.co.th 
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