
โปรแกรมทวัรม์ะรดิ ตะนาวศร ี3 วนั 2 คนื  

โปรแกรมการเดนิทาง    
 

 

 

08.00 น. พบคณะท่ี ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลงัผา่นการตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ น าท่านขึน้รถตู้ V.I.P
กว้างขวาง น่ังสบาย น่ังรถไปตามถนนสายร่มร่ืนมุ่งสู่เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผา่นสวน
หมาก สวนปาลม์ สวนยางพารา จากคาบสมุทร
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกสู่ชายฝ่ังทะเลดา้น
ตะวนัตก บนเส้นทางเดินทพัในสมยัโบราณและ
เส้นทางคา้ขายระหวา่งประเทศตะวนัตกและ
ตะวนัออกท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์มา
อยา่งยาวนานนบัพนัปี น าท่านชม ชุมชนชาวไทย
พลดัถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี ท่ียงัคง

รักษาเอกลกัษณ์ของบา้นเดิมในแบบไทยไว ้ตามประวติักล่าววา่คนไทย
พลดัถ่ินในเขตตะนาวศรี หรือท่ีทางราชการเรียกวา่ ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติ
พม่าเช้ือสายไทยเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยสยาม ท่ีถูกกวาดตอ้นและอพยพ
มาอยูต่ ั้งแต่หลงัเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2310) หลงัการยดึครอง
ขององักฤษ ชาวไทยเหล่าน้ีจึงกลายเป็นสัญชาติพม่า และบางส่วนก็
อพยพเขา้มาในช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองตะนาวศรี 

เทีย่ง                                  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย              น าท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองคา้ขายท่ีส าคญัในอดีตริมแม่น ้าตะนาวศรีและในสมยักรุงศรีอยธุยายงัเป็น 
                           หน่ึงในเมืองพระยามหานครท่ีตอ้งเขา้มาถือน ้าพิพฒัน์สัตยา น าท่านชมร่องรอยก าแพงเมืองเก่าท่ีสมเด็จ 
                           พระนารายณ์มหาราชไดส้ร้างไวแ้ละชมเมืองตะนาวศรีผา่นบา้นเรือนโบราณลกัษณะคลา้ยกบัเรือนไทยใน 
                           ภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ์เพราะพื้นท่ีน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัใน 
                           ประวติัศาสตร์ของชาติพนัธ์ุ น าท่านสักการะ เสาหลกัเมืองตะนาวศรี  ซ่ึงเช่ือกนัวา่หญิงสาวท่ีช่ือ ‘ชินมะเอ่า 
                           ตา’ไดส้ละชีวติเพื่อปกปักรักษาเสาหลกัเมืองแห่งน้ี ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรีหลงัจากนั้น น า 
                          ท่านเดินทางสู่เมืองมะริดต่อไป  

ด่านสิงขร – มะริด – หมู่บ้านไทยสิงขรสุวรรณคีรี – ชมเมืองเก่าตะนาวศรี – เจดีย์เตนดอจี            



เยน็                     เดินทางถึงเมืองมะริด เมืองท่าส าคญับนทะเลอนัดา
มนัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 13 จากนั้นน าท่านไป
นมสัการ เจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซ่ึงเป็น
เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของมะริด สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ. 2274 พระเจดียแ์ห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลาง
เมืองมะริด พระเจดียต์อนล่างประดบัทองค าเปลว
ส่วนยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองค าหนกั 32 กิโลกรัมยอด
ฉตัรประดบัดว้ยอญัมณีมีค่ากวา่ 3,000 ช้ิน บริเวณใกลก้นันั้นมีพระอุโบสถอายมุากกวา่ 200 ปี และบูรณะ
สมยัท่ีองักฤษเขา้มาปกครอง มีศิลปะแบบตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่า
เลยไ์ลย ์ชาวมะริดเช่ือวา่หากไดส้ัมผสัพระบาทท่านแลว้ ความเจบ็ไขจ้ะหายไปและมีเสาบวัแปดเหล่ียม
ศิลปะแบบไทยอยูด่ว้ย บนวดัแห่งน้ีท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองมะริดไดค้รบ 360 องศาและมี
หอ้งแสดงโบราณวตัถุต่างๆ มากมาย  

ค ่า                                       บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ: กั้งทอดกระเทียม + ปูน่ิมทอดกระเทียม) จากนั้นน า 
ท่านเช็คอินท่ีโรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีเ์ตนดอจ ี

 
 
 
 
 
07.00 น.            “มิงกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.            น าท่านชมและสักการะ วดัตอเจ้า สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2209  ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ 
                          ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรีอยธุยา และนครศรีธรรมราช พร้อมชมความงดงาม 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 

พญานาค 

วดัตอเจ้า – ตลาดเซจี – วดัพระนอนอตูละชเวทลัเยือง – เจดีย์ชเวดากองจ าลอง – เจดีย์
ปอดอมู                                                                     



                          ของพระทิพยภาวนานนัทะอนุราษฏร์รังสี อาย ุ118 ปีประดิษฐานอยูบ่นชุกชีไมส้ัก มีซุม้ไมส้กับรรจง 
                          ประณีตศิลปะมณัฑเลย ์วดัน้ีมีเจา้อาวาสมาแลว้ทั้งส้ิน 14 รูป เจา้อาวาสรูปท่ีสองเป็นคนไทย 
09.00 น.            น าท่านไปยงัตลาด เซกแหง่ ซ่ึงเป็นตลาดเทศบาลเมือง 
                          มะริด ใหท้่านอิสระในการเดินช็อปป้ิงและเลือกซ้ือของ 
                          ฝากพร้อมสัมผสัวถีิชีวติของชาวมะริดท่ียงัคงความเป็น 
                          อดีตไวอ้ยา่งมาก 

10.00 น.            ออกเดินทางสัมผสัวถีิชีวติชาวเมืองมะริดผา่น    
                          อุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์มเลีย้งปูน่ิม ซ่ึงเป็น 
                          ผลิตภณัฑส่์งออกท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของเมืองมะริด  
                          ปัจจุบนัพม่าเป็นผูผ้ลิตอาหารทะเลอนัดบัท่ี 18 ของโลก จากนั้นน าท่านไปชมววิทิวทศัน์ของปากแม่น ้า 
                          ตะนาวศรีท่ี สะพานจวยกู ซ่ึงเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในภาคตะนาวศรี 
เทีย่ง                                 บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   
                          (เมนูพเิศษ: ปูน่ิมทอดกระเทียม) 
บ่าย                   ชมและสักการะ องค์พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บน  

                          เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กบัเกาะปาถ่อง (Pa Htaw)  
                          วดัพระนอนแห่งน้ีมีความยาว 66 เมตร  ปี พ.ศ. 2498  

                                ภายในองคพ์ระพุทธรูปมีหอ้งต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยจิต 
                          กรรมฝาผนงัแสดงเร่ืองราวพุทธชาดกและพุทธประวติั มี 
                          พระพุทธรูปประดิษฐานอยูต่ามฝาผนงันบัพนันบัหม่ืนองค ์จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั เจดีย์ปอดอมู ซ่ึงมี 
                          อายมุากกวา่ 700 ปี ชาวมะริดจะมาขอพรตรงจุดอธิษฐาน แลว้หนัหนา้เขา้หาองคพ์ระเจดีย ์เช่ือกนัวา่ 
                          อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะส าเร็จผล สมความปรารถนา  
                          และบริเวณเจดีย ์มีรูปป้ันของ พ่อครูโพมินข่อง ผูส้ าเร็จ 
                          อภิญญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ดก้ายวชัระเป็นอมตะไม่มีวนั 

                          ตาย เป็นท่ีนบัถือในหมู่ชาวไทยใหญ่ พม่า และมอญ  
                          หากอธิษฐานขออะไรกบัท่านจะส าเร็จผลสมความ 
                          ปรารถนาทนัใด นอกจากนั้นท่ีเจดียป์อดอมูแห่งน้ียงั 
                          เป็นจุดชมววิพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง 
                          ของเมืองมะริดอีกดว้ย 
เยน็                    ชม เจดีย์ชเวดากองจ าลอง หรือ เจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

2004โดยจ าลองมาจากองคม์หาเจดียช์เวดากองท่ียา่งกุง้ ภายในวหิารโอ่โถงกวา้งใหญ่มีภาพวาดบอกเล่า
เร่ืองราวการก่อสร้างองคพ์ระเจดียไ์วร้อบทิศ  

ค ่า             บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิศษ: กุ้งมังกร)  
                          หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 



                            
 

07.00  น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมพร้อมน าท่านชม ตลาดสดยามเช้าของเมืองมะริด ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติชาว

มะริดอยา่งใกลชิ้ดท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนคึกคกัของตลาด จากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริด 
เทีย่ง               บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดินทางถึงด่านสิงขร น าท่านผา่นพิธีการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 

       ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ 

 

อตัราคา่บรกิาร   

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
(บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่/ทา่น (บาท) 

 
โรงแรม Grand Jade Hotel หรือเทียบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

 

 
8,900.- 

 
1,800.- 

 
 

 
โรงแรม Pearl Laguna ระดบั 5 ดาว 

 

 
9,900.- 

 
2,500.- 

 
 

 
 
โรงแรมระดบั 3 ดาว Grand Jade Hotel 3 Star *** 

 

โรงแรมระดบั 5 ดาว Pearl Laguna Hotel 5 Star ***** 

 

 
 
 
 
 
 

ตลาดนิวเตเซะ – มะริด – ตะนาวศรี – ด่านสิงขร                                                                                               



อตัราน้ีรวม  
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 3 วนั 
2. คา่ทีพ่กัโรงแรมในมะรดิ  2 คนื  
3. คา่อาหารเทีย่ง-เย็น ตามทีร่ะบใุนรายการ จ านวน 5 มือ้ + อาหารเชา้ (Buffet) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
4. คา่หนงัสอืผา่นแดนไทย – พมา่ (Temporary Border Pass)  
5. คา่น ้าดืม่และผา้เย็น ระหวา่งการเดนิทาง 

6. คา่ไกด์ทอ้งถิน่ผูเ้ชีย่วชาญและมใีบอนุญาตจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและโรงแรมของพมา่ น าเทีย่วตลอดการ
เดนิทาง 

7. คา่ประกนัการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

อตัราน้ีไมร่วม  
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรีด/ คา่โทรศพัท์/ คา่มนิิบาร์ ฯลฯ 
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว้ 
3. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณี ขอบลิก ากบัภาษี) 
4. ทปิไกด์ และคนขบัรถ  

 

เงือ่นไขในการจองทวัร์ 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย  2 สปัดาห์ กอ่นการเดนิทาง และช าระเงนิมดัจ าทา่นละ  3,000  บาท 
2. สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

3. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด 

 

 


