โปรแกรมท ัวร์มะริด ตะนาวศรี 3 ว ัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

ด่ านสิ งขร – มะริด – หมู่บ้านไทยสิ งขรสุ วรรณคีรี – ชมเมืองเก่าตะนาวศรี – เจดีย์เตนดอจี
08.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

พบคณะที่ ด่ านสิ งขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังผ่านการตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นาท่ านขึน้ รถตู้ V.I.P
กว้างขวาง นั่งสบาย นั่งรถไปตามถนนสายร่ มรื่ นมุ่งสู่ เมืองมะริด เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวน
หมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา จากคาบสมุทร
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกสู่ ชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันตก บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและ
เส้นทางค้าขายระหว่างประเทศตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ มา
อย่างยาวนานนับพันปี นาท่านชม ชุ มชนชาวไทย
พลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิ งขรสุ วรรณคีรี ที่ยงั คง
รักษาเอกลักษณ์ของบ้านเดิมในแบบไทยไว้ ตามประวัติกล่าวว่าคนไทย
พลัดถิ่นในเขตตะนาวศรี หรื อที่ทางราชการเรี ยกว่า ผูพ้ ลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชื้อสายไทยเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยสยาม ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพ
มาอยูต่ ้ งั แต่หลังเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) หลังการยึดครอง
ของอังกฤษ ชาวไทยเหล่านี้จึงกลายเป็ นสัญชาติพม่า และบางส่ วนก็
อพยพเข้ามาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองตะนาวศรี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองค้าขายที่สาคัญในอดีตริ มแม่น้ าตะนาวศรี และในสมัยกรุ งศรี อยุธยายังเป็ น
หนึ่งในเมืองพระยามหานครที่ตอ้ งเข้ามาถือน้ าพิพฒั น์สัตยา นาท่านชมร่ องรอยกาแพงเมืองเก่าที่สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้สร้างไว้และชมเมืองตะนาวศรี ผา่ นบ้านเรื อนโบราณลักษณะคล้ายกับเรื อนไทยใน
ภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์เพราะพื้นที่น้ ีมีความเกี่ยวเนื่ องกันใน
ประวัติศาสตร์ของชาติพนั ธุ์ นาท่านสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี ซึ่ งเชื่อกันว่าหญิงสาวที่ชื่อ ‘ชินมะเอ่า
ตา’ได้สละชีวติ เพื่อปกปักรักษาเสาหลักเมืองแห่งนี้ ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรี หลังจากนั้น นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองมะริ ดต่อไป

เดินทางถึงเมืองมะริ ด เมืองท่าสาคัญบนทะเลอันดา
มันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 จากนั้นนาท่านไป
นมัสการ เจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ่งเป็ น
เจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองของมะริ ด สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2274 พระเจดียแ์ ห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาใจกลาง
เมืองมะริ ด พระเจดียต์ อนล่างประดับทองคาเปลว
ส่ วนยอดเจดียห์ ุ ม้ ด้วยทองคาหนัก 32 กิโลกรัมยอด
ฉัตรประดับด้วยอัญมณี มีค่ากว่า 3,000 ชิ้น บริ เวณใกล้กนั นั้นมีพระอุโบสถอายุมากกว่า 200 ปี และบูรณะ
สมัยที่องั กฤษเข้ามาปกครอง มีศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปางป่ า
เลย์ไลย์ ชาวมะริ ดเชื่อว่าหากได้สัมผัสพระบาทท่านแล้ว ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี่ยม
ศิลปะแบบไทยอยูด่ ว้ ย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริ ดได้ครบ 360 องศาและมี
ห้องแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ: กั้งทอดกระเทียม + ปูนิ่มทอดกระเทียม) จากนั้นนา
ท่านเช็คอินที่โรงแรม Hotel Grand Jade หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วัดตอเจ้ า – ตลาดเซจี – วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง – เจดีย์ชเวดากองจาลอง – เจดีย์
ปอดอมู
07.00 น.
08.00 น.

“มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมและสักการะ วัดตอเจ้ า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ
ประดิษฐานพระพุทธรู ปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรี อยุธยา และนครศรี ธรรมราช พร้อมชมความงดงาม

09.00 น.

10.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

ค่า

ของพระทิพยภาวนานันทะอนุราษฏร์ รังสี อายุ 118 ปี ประดิษฐานอยูบ่ นชุกชีไม้สัก มีซุม้ ไม้สกั บรรจง
ประณี ตศิลปะมัณฑเลย์ วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้ น 14 รู ป เจ้าอาวาสรู ปที่สองเป็ นคนไทย
นาท่านไปยังตลาด เซกแหง่ ซึ่งเป็ นตลาดเทศบาลเมือง
มะริ ด ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ งและเลือกซื้ อของ
ฝากพร้อมสัมผัสวิถีชีวติ ของชาวมะริ ดที่ยงั คงความเป็ น
อดีตไว้อย่างมาก
ออกเดินทางสัมผัสวิถีชีวติ ชาวเมืองมะริ ดผ่าน
อุตสาหกรรมประมงอาทิ ฟาร์ มเลีย้ งปูนิ่ม ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สาคัญอย่างหนึ่งของเมืองมะริ ด
ปั จจุบนั พม่าเป็ นผูผ้ ลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 ของโลก จากนั้นนาท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของปากแม่น้ า
ตะนาวศรี ที่ สะพานจวยกู ซึ่งเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะนาวศรี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
(เมนูพเิ ศษ: ปูนิ่มทอดกระเทียม)
ชมและสักการะ องค์ พระนอนอตูละชเวทัลเยือง บน
เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกล้กบั เกาะปาถ่ อง (Pa Htaw)
วัดพระนอนแห่งนี้มีความยาว 66 เมตร ปี พ.ศ. 2498
ภายในองค์พระพุทธรู ปมีหอ้ งต่างๆ ที่ประกอบด้วยจิต
กรรมฝาผนังแสดงเรื่ องราวพุทธชาดกและพุทธประวัติ มี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยูต่ ามฝาผนังนับพันนับหมื่นองค์ จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง เจดีย์ปอดอมู ซึ่งมี
อายุมากกว่า 700 ปี ชาวมะริ ดจะมาขอพรตรงจุดอธิษฐาน แล้วหันหน้าเข้าหาองค์พระเจดีย ์ เชื่อกันว่า
อธิ ษฐานขอสิ่ งใดแล้วจะสาเร็ จผล สมความปรารถนา
และบริ เวณเจดีย ์ มีรูปปั้ นของ พ่ อครู โพมินข่ อง ผูส้ าเร็ จ
อภิญญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ ด้กายวัชระเป็ นอมตะไม่มีวนั
ตาย เป็ นที่นบั ถือในหมู่ชาวไทยใหญ่ พม่า และมอญ
หากอธิ ษฐานขออะไรกับท่านจะสาเร็ จผลสมความ
ปรารถนาทันใด นอกจากนั้นที่เจดียป์ อดอมูแห่งนี้ยงั
เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองมะริ ดอีกด้วย
ชม เจดีย์ชเวดากองจาลอง หรื อ เจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
2004โดยจาลองมาจากองค์มหาเจดียช์ เวดากองที่ยา่ งกุง้ ภายในวิหารโอ่โถงกว้างใหญ่มีภาพวาดบอกเล่า
เรื่ องราวการก่อสร้างองค์พระเจดียไ์ ว้รอบทิศ
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (เมนูพเิ ศษ: กุ้งมังกร)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางกลับโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ตลาดนิวเตเซะ – มะริด – ตะนาวศรี – ด่ านสิ งขร
07.00 น.
08.00 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนาท่านชม ตลาดสดยามเช้ าของเมืองมะริด ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ชาว
มะริ ดอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศอันแสนคึกคักของตลาด จากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริ ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึงด่านสิ งขร นาท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ / จานวน
พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา/ท่าน
(บาท)

พักเดีย่ ว
เพิม
่ /ท่าน (บาท)

โรงแรม Grand Jade Hotel หรือเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว

8,900.-

1,800.-

โรงแรม Pearl Laguna ระดับ 5 ดาว

9,900.-

2,500.-

โรงแรมระดับ 3 ดาว Grand Jade Hotel 3 Star ***

โรงแรมระดับ 5 ดาว Pearl Laguna Hotel 5 Star *****

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตูป
้ รับอากาศ V.I.P ตลอดการเดินทาง 3 วัน
2. ค่าทีพ
่ กั โรงแรมในมะริด 2 คืน
3. ค่าอาหารเทีย่ ง-เย็น ตามทีร่ ะบุในรายการ จานวน 5 มือ
้ + อาหารเช้า (Buffet) ทีห
่ อ
้ งอาหารของโรงแรม
4. ค่าหนังสือผ่านแดนไทย – พม่า (Temporary Border Pass)
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 จนไม่อาจ
1. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิท
แก้ไขได้ และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณี ทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบ
ั บาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
์ ารใช้บริก ารใดๆตามรายการ หรือถู ก
2. เนื่องจากรายการทัวร์ นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิท ธิก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
3. เมือ
่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษท
ั ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษท
ั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

