โปรแกรมท ัวร์ทวาย มะริด 5 ว ัน 4 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก: ด่ านบ้ านพุนา้ ร้ อน – เมืองทวาย – ไหว้ พระชมเมือง
08.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

15.00 น.

18.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ด่ านบ้ านพุน้าร้ อน หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นาท่านขึ้นรถตูท้ อ้ งถิ่นกว้างขวาง นัง่
สบาย เดินทางสู่ เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่
สาคัญอีกแห่งในอนาคต นัง่ รถเลาะเลียบไปตามแม่น้ า
ตะนาวศรี หรื อ“ ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่ งมีสายแร่
ทองคา และจะเห็นชาวบ้านร่ อนทองกันอยูใ่ นน้ า ผ่าน
หมู่บา้ นชาวกะเหรี่ ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปี ซึ่ งสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อังกฤษ ก่อนนาท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรื อ หมู่บ้าน
ต่ องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บา้ นแห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นเหมืองแร่ เก่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร หลังจากนั้น นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองทวาย
เดินทางถึงเมืองทวายหรื อที่ชาวท้องถิ่นออกเสี ยงว่า ‘ทะแว’ หรื อ ‘ดะแว’ ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ อยูท่ างภาค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของพม่า ก่อนเข้าสู่ เมืองทวายนาท่านแวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรื อ อนุสาวรีย์
กองทัพเอกราช สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพล อ่องซาน ซึ่งเป็ น
วีระบุรุษและผูน้ าในการเรี ยกร้องเอกราชของพม่า
นาท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ทาจากปูนผสมกับชิ้นส่ วนของ
ไม้ศรี มหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบาเพ็ญเพียรอยูจ่ น
ตรัสรู ้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผนู ้ ามาประดิษฐานบนแพลอยมา
จากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิ ม (Pathein) องค์หนึ่งมาติดที่เมืองไจก์โถ่ (Kyaikhto) องค์หนึ่งมาติดที่
วัดไจก์คามิ เมืองตันบูซายัด (Thanbyuzayat) และอีกองค์หนึ่งลอยน้ ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผหู ้ นึ่งได้
อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั แห่งนี้ และถือว่าเป็ นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนาท่านชมองค์พระ
นอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่ ่างจากตัว
เมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สู ง 21 เมตร
และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่ งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิ ษฐานขอสิ่ งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ
นาท่านชมและสักการะ เจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่ งมีองค์พระเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในเมือง

ทวายภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปโลกะมารชินปางมารวิชยั อายุ 141 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู ้
เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรู ปจากพระเจ้ามินดงเพื่อนามา
ประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรู ปทองเหลืองเก่าแก่ องค์น้ ีให้ วัดนี้ ก่อสร้างเมื่อ
พ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี ณ วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอายุ
ร้อยปี ปื นใหญ่สมัยกรุ งศรี อยุธยา พระพุทธรู ปสาลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมัยโบราณ
19.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร จากนั้นนาท่านเช็คอินที่โรงแรม Golden Guest Hotel/Zayar
Htetsan หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ั ส
ิ ธิป
สรงนา้ สงิ่ ศกดิ
์ ท
์ ระจาว ันเกิดรอบองค์เจดียช
์ เวตองจา

วันเกิด
สัตว์
สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค

วันทีส่ อง: ทวาย – เจดีย์เขากะบะละต่ อง – ชุมชนไม้ กวาด – มะริด – เจดีย์เตนดอจี (เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะริด)
07:00 น.
08:00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองมะริด รถจะวิง่ ไปบนถนนหมายเลข 8 หรื อถนนเอเชีย
AH112 ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย เราจะผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวน
ยางพารา อันแสนร่ มรื่ น ผ่านแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทที่ อดตัวยาวเหมือนมังกร และหมู่บ้านน้ อยใหญ่ อันแสน
ประทับใจ รถจะจอดเป็ นระยะให้ ท่านได้ เก็บภาพบรรยากาศตลอดการเดินทาง ระหว่างทาง เราจะแวะชม ชุ มชน
ทาไม้ กวาด ซึ่ งเป็ นอาชีพหนึ่งของคนพม่าตอนใต้ ไม้กวาดที่ชาวบ้าน
ทาจะส่ งไปขายที่ยา่ งกุง้ และจากย่างกุง้ ก็มีการส่ งออกไปขายต่อที่
มาเลเซี ย ราคาไม้กวาดอยูท่ ี่อนั ละ 400 จ๊าตหรื อประมาณ 10 บาท
ส่ วนชาวบ้านมีรายได้จากการรับเหมาอันละ 40 จ๊าตหรื อประมาณ 1
บาท วันหนึ่งสามารถทาไม้กวาดได้เฉลี่ยคนละ150-200 อัน เป็ นอีก
อาชีพหนึ่งที่ทารายได้ให้กบั ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ร้ านอาหาร
นาท่านขึ้นสู่ เขา กะบะละต่ อง หรื อ ‘เขางามแห่ งโลก’ เป็ นยอดเขาที่ประดิษฐาน ‘เจดีย์ปะกะแซะตอหย่า’
สักการะและขอพร ‘รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ าย’ และชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามตระการตาแห่ง

ท้องทะเลอันดามัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองมะริ ดต่อไป
เดินทางถึงเมืองมะริ ด นาท่านเช็คอินที่โรงแรม Hotel Grand Jade
ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองมะริ ด จากนั้นนาท่านไปนมัสการ เจดีย์เตนดอจี
(Thein Daw Gyi) ซึ่ งเป็ นเจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองของมะริ ด องค์
พระเจดียต์ อนล่างประดับทองคาเปลวส่ วนยอดเจดียห์ ุ ม้ ด้วยทองคาหนัก
32 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณี มีค่ากว่า 3,000 ชิ้น พระอุโบสถ
อายุ 200 ปี ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางป่ าเลย์ไลย์ชาวมะริ ดเชื่อว่าหาก
ได้สัมผัสพระบาทท่านแล้ว ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปด
เหลี่ยมศิลปะแบบไทยอยูด่ ว้ ย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองมะริ ดได้ครบ 360 องศาเป็ นภาพที่งดงาม
และประทับใจอย่างยิง่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ: กั้งทอดกระเทียม +
ปูนิ่มทอดกระเทียม) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

ค่า

วันทีส่ าม: วัดตอเจ้ า – ตลาดเซจี – วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง – เจดีย์ชเวดากองจาลอง
เจดีย์ปอดอมู
07.00 น.
08.00 น.

09.00 น.

10.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมและสักการะ วัดตอเจ้ า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ
ประดิษฐานพระพุทธรู ปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรี อยุธยา และนครศรี ธรรมราช พร้อมชมความงดงามของ
พระทิพยภาวนานันทะอนุราษฏร์ รังสี อายุ 118 ปี ประดิษฐาน
อยูบ่ นชุกชีไม้สัก มีซุม้ ไม้สกั บรรจงประณี ตศิลปะมัณฑเลย์
วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้ น 14 รู ป เจ้าอาวาสรู ปที่สองเป็ น
คนไทย
นาท่านไปยังตลาด เซกแหง่ ซึ่งเป็ นตลาดเทศบาลเมืองมะริ ด
ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ งและเลือกซื้ อของฝากพร้อม
สัมผัสวิถีชีวติ ของชาวมะริ ดที่ยงั คงความเป็ นอดีตไว้อย่างมาก
ออกเดินทางสัมผัสวิถีชีวติ ชาวเมืองมะริ ดผ่านอุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์ มเลีย้ งปูนิ่ม ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ส่ งออกที่สาคัญอย่างหนึ่งของเมืองมะริ ดปั จจุบนั พม่าเป็ นผูผ้ ลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 ของโลก จากนั้นนาท่าน

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ค่า

ไปชมวิวทิวทัศน์ของปากแม่น้ าตะนาวศรี ที่ สะพานจวยกู ซึ่งเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะนาวศรี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (เมนูพเิ ศษ: ปูน่ ิมทอดกระเทียม)
ชมและสักการะ องค์ พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บน เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กบั เกาะปาถ่ อง (Pa Htaw) วัด
พระนอนแห่ งนี้มีความยาว 66 เมตร ปี พ.ศ. 2498 ภายในองค์
พระพุทธรู ปมีหอ้ งต่างๆ ที่ประกอบด้วยจิตกรรมฝาผนังแสดง
เรื่ องราวพุทธชาดกและพุทธประวัติ มีพระพุทธรู ปประดิษฐาน
อยูต่ ามฝาผนังนับพันนับหมื่นองค์ จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง
เจดีย์ปอดอมู ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี ชาวมะริ ดจะมาขอพรตรง
จุดอธิ ษฐาน แล้วหันหน้าเข้าหาองค์พระเจดีย ์ เชื่อกันว่าอธิ ษฐาน
ขอสิ่ งใดแล้วจะสาเร็ จผล สมความปรารถนา และบริ เวณเจดีย ์ มี
รู ปปั้ นของ พ่ อครู โพมินข่ อง ผูส้ าเร็ จอภิญญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ ด้กายวัชระเป็ นอมตะไม่มีวนั ตาย เป็ นที่นบั ถือใน
หมู่ชาวไทยใหญ่ พม่า และมอญ หากอธิ ษฐานขออะไรกับท่าน
จะสาเร็ จผลสมความปรารถนาทันใด นอกจากนั้นที่เจดีย ์
ปอดอมูแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่งของเมืองมะริ ดอีกด้วย
ชม เจดีย์ชเวดากองจาลอง หรื อ เจดีย์มหาเตธิชายา
(MahaTheidizaya Pagoda) ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2004
โดยจาลองมาจากองค์มหาเจดียช์ เวดากองที่ยา่ งกุง้ ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่มีภาพวาดบอกเล่าเรื่ องราวการ
ก่อสร้างองค์พระเจดียไ์ ว้รอบทิศ
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (เมนูพเิ ศษ: กุ้งมังกร) หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางกลับ
โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่ : ตลาดนิวเตเซะ – มะริด – ทวาย – โรงงานเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ – หาดมอมะกัน
07.00 น.
08.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ตลาดสดนิวเตเซะ ซึ่ งเป็ นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผูค้ นมากมาย มีสินค้า เช่น อาหารทะเลสด ผัก และ
ผลไม้พ้นื เมือง จาหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ชาวมะริ ดอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมือง
มะริ ดยามเช้าก่อนเดินทางกลับสู่ ทวาย
อาลาเมืองมะริด นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองทวาย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึงเมืองทวาย นาท่านชม โรงงานเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์อย่างละเอียดพร้อมเลือกซื้ อเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนในครอบครัว เพื่อนที่ทางาน และคนที่
รู ้จกั เม็ดมะม่วงหิ มพานต์เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของเมืองทวายไปยังประเทศจีน อินเดีย และไทย

16:00 น.

นาท่านเช็คอินที่ โรงแรม Maungmagan Beach Resort ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่อยูต่ ิดกับหาดมอมะกัน ให้ท่าน

อิสระพักผ่อน ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้าอันสวยงาม ณ ทะเลอันดามัน ฝั่งประเทศเมียนมา
 บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร หลังอาหาร นาท่านกลับเข้าที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

วันทีห่ ้ า: ตลาดเช้ า – ทวาย – ด่ านบ้ านพุนา้ ร้ อน

07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนาท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ ากันนาเส่ ซึ่งเป็ นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผูค้ น
มากมาย มีสินค้า เช่น อาหารทะเลสด ผัก และผลไม้พ้นื เมือง จาหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ชาวทวาย
อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ าร้อน
เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ ด่านบ้านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ าร้อน นาท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้า
เมือง นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
 ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ 

โปรแกรมทุกอย่างจะอยูค
่ รบแต่อาจปร ับเพือ
่ ความเหมาะสม
และเพือ
่ ผลประโยชน์ของลูกท ัวร์

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ / จานวน
พักห้องละ 2 ท่าน
คืนที่ 1: พัก โรงแรม Golden Guest Hotel
คืนที่ 2+3 : พักโรงแรม Grand Jade Hotel
คืนที่ 4: พักโรงแรม Maungmagan Beach Resort

โรงแรม Golden Guest Hotel

โรงแรม Zayar Htet San Hotel

โรงแรม Grand Jade Hotel

ราคา/ท่าน
(บาท)

พักเดีย่ ว
เพิม
่ /ท่าน (บาท)

15,900.-

3,200.-

โรงแรม Maungmagan Hotel

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตูป
้ รับอากาศ V.I.P ตลอดการเดินทาง 5 วัน 4 คืน
2. ค่าทีพ
่ กั โรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน พักเดีย่ ว จ่ายเพิม
่ ท่านละ 3,200 บาท)
3. ค่าวีซา่ พม่า (เดินทางผ่านแดนชายแดนยังต้องใช้วีซา่ อยูค
่ รับ)
4. ค่าอาหารเทีย่ ง-เย็น ตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าน้าดืม
่ และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
6. ค่าไกด์ทอ
้ งถิน
่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีใบอนุญาตจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและโรงแรมของพม่า นาเทีย่ วตลอดการ
เดินทาง
7. ค่าประกันการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
2. ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุไว้
3. ภาษี มูลค่าเพิม
่ 7 % และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 % (กรณี ขอบิลกากับภาษี )
4. ทิปไกด์ และคนขับรถ
เงือ่ นไขในการจองทัวร์
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชาระเงินมัดจาท่านละ 3,000 บาท
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีกอ
่ นการเดินทาง
หมายเหตุ
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
1. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิท
ได้ และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณี ทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสด
ุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
3. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษท
ั
ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษท
ั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

