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กาํหนดการเดนิทาง   

 
 
 

08.00 น. พบคณะที( ด่านสิงขร จ.ประจวบครีีขนัธ์ 

หลงัผา่นการตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ 

นาํท่านขึ?นรถตู ้V.I.Pกวา้งขวาง นั(งสบาย 

นั(งรถไปตามถนนสายร่มรื(นมุ่งสู่เมืองมะริด 

เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผา่นสวนหมาก 

สวนปาลม์ สวนยางพารา 

จากคาบสมุทรชายฝั(งทะเลดา้นตะวนัออกสู่ชายฝั(งทะเล

ดา้นตะวนัตก 

บนเสน้ทางเดินทพัในสมยัโบราณและเสน้ทางคา้ขายร

ะหวา่งประเทศตะวนัตกและตะวนัออกที(มีความสาํคญั

โปรแกรมทวัร์มะริด ดาํนํ=า ดูปะการัง 

3 วนั 2 คืน 

 วนัแรก:     ด่านสิงขร – ตะนาวศรี – มะริด – ไหวพ้ระ ชมเมือง 
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ทางยทุธศาสตร์มาอยา่งยาวนานนบัพนัปี 

นาํท่านชม ชุมชนชาวไทยพลดัถิIน ณ 

หมู่บ้านสิงขรสุวรรณครีี 

ที(ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นเดิมในแบบไทยไ

ว ้

ตามประวติักล่าววา่คนไทยพลดัถิ(นในเขตตะนาว

ศรี หรือที(ทางราชการเรียกวา่ 

ผูพ้ลดัถิ(นสญัชาติพม่าเชื?อสายไทยเป็นกลุ่มชาติพั

นธุ์ไทยสยาม 

ที(ถูกกวาดตอ้นและอพยพมาอยูต่ ั?งแต่หลงัเสียกรุงศรีอยธุย

าครั? งที( 2 (พ.ศ. 2310) หลงัการยดึครองขององักฤษ 

ชาวไทยเหล่านี? จึงกลายเป็นสญัชาติพม่า 

และบางส่วนกอ็พยพเขา้มาในช่วงสมยัสงครามโลกครั? งที( 

2 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองตะนาวศรี 

 

เทีIยง                                  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 

บ่าย             นาํท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองคา้ขายที(สาํคญัในอดีตริม   

                          แม่นํ?าตะนาวศรีและในสมยักรุงศรีอยธุยายงัเป็น 

                          หนึ(งในเมืองพระยามหานคร 8 เมืองที(ตอ้งเขา้มาถือนํ?า  

                          พิพฒันส์ตัยา คือ เมืองพษิณุโลก ศรีสชันาลยั สุโขทยั  

                          กาํแพงเพชร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ตะนาวศรี  

                          และทวาย นาํท่านชมร่องรอยกาํแพงเมืองเก่าที( 

                          สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชไดส้ร้างไวแ้ละชมเมือง          

                          ตะนาวศรีผา่นบา้นเรือนโบราณลกัษณะคลา้ยกบัเรือน         

                         ไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ์  เพราะพื?นที(นี? มีความเกี(ยวเนื(องกนัใน 

                         ประวติัศาสตร์ของชาติพนัธุ์ นาํท่านสกัการะ เสาหลกัเมืองตะนาวศรี ซึ( งเชื(อกนัวา่หญิงสาวที(ชื(อ ‘ชินมะเอ่าตา’ได ้

                         สละชีวติเพื(อปกปักรักษาเสาหลกัเมืองแห่งนี?  ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรี แวะชม สระนํ=ากษตัริย์ราชมงั 

                         คลา หรือที(คนตะนาวศรีเรียกวา่ ‘เมงกะลาก่า’ อายมุากกวา่ 700 ปี และสร้างทบัพระราชวงัเก่า หลงัจากนั?น นาํท่าน 

                         เดินทางสู่เมืองมะริดต่อไป  

 

เยน็                     เดินทางถึงเมืองมะริด เมืองท่าสาํคญับนทะเลอนัดามนัตั?งแต่พทุธศตวรรษที( 13 จากนั?นนาํท่านไปนมสัการ 

องค์พระเจดย์ีเตนดอจ ี(Thein Daw Gyi) ซึ( งเป็นเจดียศ์กัดิX สิทธิX คู่บา้นคู่เมืองของมะริด สร้างขึ?นในปี พ.ศ. 2274 
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พระเจดียแ์ห่งนี?ตั?งอยูบ่นเนินเขาใจกลางเมืองมะริด 

พระเจดียต์อนล่างประดบัทองคาํเปลวส่วนยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองคาํหนกั 32 

กิโลกรัมยอดฉตัรประดบัดว้ยอญัมณีมีค่ากวา่ 3,000 ชิ?น บริเวณใกลก้นันั?นมีพระอุโบสถอายมุากกวา่ 200 ปี 

และบูรณะสมยัที(องักฤษเขา้มาปกครอง มีศิลปะแบบตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน 

ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางป่าเลยไ์ลย ์ชาวมะริดเชื(อวา่หากไดส้มัผสัพระบาทท่านแลว้ 

ความเจบ็ไขจ้ะหายไปและมีเสาบวัแปดเหลี(ยมศิลปะแบบไทยอยูด่ว้ย 

บนวดัแห่งนี? ท่านสามารถมองเห็นววิทิวทศันข์องเมืองมะริดไดค้รบ 360 องศาและมีหอ้งแสดงโบราณวตัถุต่างๆ 

มากมาย 

 

คํIา                                       บริการอาหารคํIา ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ: ปูนิIมทอดกระเทยีม) จากนั?นนาํท่านเชค็อินที(โรงแรม  

                         Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

07.00  น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

08.00 น. เราจะออกเดินทางสู่ ท่าเรือเซ็คแหง่ (Seik Nge Jetty) 

เพื(อขึ?นเรือ Speed Boat มุ่งหนา้สู่ เกาะโดม (Dome Island) 

ซึ( งเป็นส่วนหนึ(งของหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ (Mergui Archipelago) ที(สวยงาม มีชายหาดทอดยาว 

งดงามดว้ยผนืทรายขาวนวลและนํ?าตกไหลรินพร่างพราย ตั?งอยูท่างทิศตะวนัตกของหมู่เกาะมะริด 

และใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชั(วโมงครึ( งนอกจากความงามของธรรมชาติ 

ยงัเปี( ยมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์วถีิชีวติของชาวเกาะที(เรียบง่าย 

อธัยาศยัไมตรีที(ดีและความเป็นมิตรตรึงตราจิต 

ระหวา่งทางเราจะผา่นป่าโกงกางที(เขียวชอุ่มอยูก่ลางทะเลผนื

งามและหมู่บา้นชาวประมงที(เรียงรายอยูต่ามชายฝั(ง 

สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติบนเกาะโดมที(ตรึงตราต

รึงใจ 

นํ?าตกเป็นสายยาวไหลรินลงมาจากผาหินลาดเอียงสู่ทอ้งทะเ

ลสีคราม ผนืป่าสีเขียวอนัอุดมสมบูรณ์ 

 วนัที(สอง:  ดาํนํ?า ชมปะการัง – เกาะโดม – เกาะ Two Face 
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และนํ?าทะเลสีเขียวมรกตสดใส เราจะสมัผสัถึงความจริงที(วา่ เราไม่ไดรั้บรู้ถึงธรรมชาติผา่นทางสายตาเท่านั?น 

แต่เรารับรู้มนัผา่นความเขา้ใจและหวัใจของเราต่างหาก  
 

เทีIยง                                 เรารับประทานอาหารเทีIยงในหมู่บ้าน  

                       ชาวประมง ซึ( งคนทอ้งถิ(นเรียกวา่ ‘ชาวซาโลน’ สมัผสั 

                       ถึงความเรียบง่ายของชาวซาโลนหรือที(เรียกขานกนัวา่  

                      ‘ยปิซีทะเลแห่งอนัดามนั’ ทาํใหเ้ราเรียนรู้ที(จะเกบ็เกี(ยว 

                       ความสุขจากสิ(งใกลต้วั ไม่ตอ้งกงัวลกบัตวัเลขที(อยูใ่น 

                       บญัชีธนาคาร แทจ้ริงแลว้ชีวติของคนเราไมไดยุ้ง่ยาก 

                       ซบัซอ้นอะไรเลยหากเราเรียนรู้ที(จะอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 

 

บ่าย           ออกเดินทางสู่ เกาะ Thel Lett Tin หรือ เกาะ Two Face Island เพื(อไปดาํนํ?าดูปะการัง ชมความงามใตท้อ้ง 

                         ทะเลสีคราม (หากท่านใดไม่ประสงคด์าํนํ? ากส็ามารถเล่นนํ?า พกัผอ่น อยูบ่ริเวณชายหาดที(ทอดยาวราว 50 เมตรและ 

                       มีสองดา้นหนัหนา้เขา้หากนั โดดเด่นที(สุดในหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ) เกาะนี?ทาํใหห้ลายๆ คนนึกถึงเกาะพีพีใน 

                       ประเทศไทยเมื(อ 30 ปีที(แลว้ ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั และเมื(อแสงสุดทา้ยแห่งวนัมาถึง พระอาทิตยใ์กล ้

                       ลบัฟ้า เรากจ็ะลํ(าลาเกาะสวาทหาดสวรรค ์กลบัสู่มะริดต่อไป 

 

คํIา                                      บริการอาหารคํIา ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั?นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

                          พกัโรงแรม Hotel Grand Jade หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

  

07.00  น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมพร้อมนาํท่านชม ตลาดเซกแหง่ ซึ( งเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด 

ใหท่้านอิสระในการเดินชอ็ปปิ? งและเลือกซื?อของฝากพร้อมสมัผสัวถีิชีวติของชาวมะริดที(ยงัคงความเป็นอดีตไวอ้

ยา่งมาก 

                           จากนั?นเดินทางออกจากเมืองมะริด 

เทีIยง               บริการอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร 

บ่าย เดินทางถึงด่านสิงขร นาํท่านผา่นพิธีการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

นาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

 วนัที(สาม: ตลาดร้อยเซคแหง่ (ตลาดใหญ่) – มะริด – ตะนาวศรี – ด่านสิงขร 
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ขอบพระคุณทุกท่านทีIใช้บริการ  

 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพื8อความเหมาะสมและ
เพื8อผลประโยชนข์องลกูทวัร ์
 
 

เอกสารในการเดนิทาง  

 1.บัตรประชาชนใบเดยีวเท่านั=น!  

 

 

 

  

อตัราคา่บรกิาร 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
(ราคาบาท/ทา่น) 

พกัเด ี8ยว 
(ราคา บาท/ทา่น) 

Grand Jade Hotel 9,900.- 1,800.- 

 
อตัราค่าบริการนี=รวม 
• ค่ารถตูป้รับอากาศนาํเที(ยวตลอดรายการที(มะริดและตะนาวศรี 
• ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที(ระบุในรายการท่องเที(ยวหรือระดบัเดียวกนั 
• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่าเรือ Speed Boat ตามที(ระบุในรายการท่องเที(ยว 
• ค่ามคัคุเทศก ์ที(คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• อุปกรณ์ดาํนํ?าตื?น (Snorkeling gear) + ผา้เช็ดตวั 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการนี=ไม่รวม 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื(องดื(ม นอกเหนือจากรายการท่องเที(ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์
มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม 7 % และภาษีหกั ณ ที(จ่าย 
• ทปิไกด์และคนขบัรถ  

 
เงืIอนไขการชําระเงนิ 
• ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั 
• ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนที(เหลือก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที(จะเลื(อนการเดินทาง หรือ เปลี(ยนแปลงราคา ในกรณีที(ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ?นไป 
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• ในกรณีที(สายการบินประการปรับขึ?นภาษีนํ?ามนั ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิX ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ?ามนัเพิ(มตามความเป็นจริง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที(จะเปลี(ยนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที(ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวสิยั 
หรือเหตุการณ์ที(อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั?งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเที(ยวบิน การเมือง 
การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 
หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนัเนื(องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม 
และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีที(สถานที(ท่องเที(ยวใดๆ ที(ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื(องจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ 
เหตุการณ์ที(อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั?งสิ?น 

• กรณีที(ท่านสละสิทธิX ในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที(ใดๆ กต็ามที(ระบุในรายการท่องเที(ยว 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั?งสิ?น 

• กรณีที(กองตรวจคนเขา้เมืองทั?งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศที(ระบุไว ้ 
เนื(องจากการครอบครองสิ(งผดิกฎหมาย สิ(งของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิX ที(จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

• เมื(อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั?งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื(อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั?งหมด  


