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โปรแกรมทัวร์ มะริด ดํานํา= ดูปะการัง
3 วัน 2 คืน

กําหนดการเดินทาง

วันแรก: ด่านสิ งขร – ตะนาวศรี – มะริ ด – ไหว้พระ ชมเมือง
08.00 น.

พบคณะที( ด่ านสิ งขร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หลังผ่านการตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว
นําท่านขึ?นรถตู ้ V.I.Pกว้างขวาง นัง( สบาย
นัง( รถไปตามถนนสายร่ มรื( นมุ่งสู่ เมืองมะริ ด
เมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ผ่านสวนหมาก
สวนปาล์ม สวนยางพารา
จากคาบสมุทรชายฝั(งทะเลด้านตะวันออกสู่ ชายฝั(งทะเล
ด้านตะวันตก
บนเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณและเส้นทางค้าขายร
ะหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกที(มีความสําคัญ
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ทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปี
นําท่านชม ชุมชนชาวไทยพลัดถินI ณ
หมู่บ้านสิ งขรสุ วรรณคีรี
ที(ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเดิมในแบบไทยไ
ว้
ตามประวัติกล่าวว่าคนไทยพลัดถิ(นในเขตตะนาว
ศรี หรื อที(ทางราชการเรี ยกว่า
ผูพ้ ลัดถิ(นสัญชาติพม่าเชื?อสายไทยเป็ นกลุ่มชาติพ ั
นธุ์ไทยสยาม
ที(ถูกกวาดต้อนและอพยพมาอยูต่ ? งั แต่หลังเสี ยกรุ งศรี อยุธย
าครั?งที( 2 (พ.ศ. 2310) หลังการยึดครองของอังกฤษ
ชาวไทยเหล่านี?จึงกลายเป็ นสัญชาติพม่า
และบางส่ วนก็อพยพเข้ามาในช่วงสมัยสงครามโลกครั?งที(
2 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตะนาวศรี
เทียI ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

บ่ าย

นําท่านชม เมืองตะนาวศรี เมืองค้าขายที(สาํ คัญในอดีตริ ม
แม่น? าํ ตะนาวศรี และในสมัยกรุ งศรี อยุธยายังเป็ น
หนึ(งในเมืองพระยามหานคร 8 เมืองที(ตอ้ งเข้ามาถือนํ?า
พิพฒั น์สตั ยา คือ เมืองพิษณุโลก ศรี สชั นาลัย สุ โขทัย
กําแพงเพชร นครศรี ธรรมราช นครราชสี มา ตะนาวศรี
และทวาย นําท่านชมร่ องรอยกําแพงเมืองเก่าที(
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างไว้และชมเมือง
ตะนาวศรี ผา่ นบ้านเรื อนโบราณลักษณะคล้ายกับเรื อน
ไทยในภาคกลางแถบกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ เพราะพื?นที(น? ีมีความเกี(ยวเนื(องกันใน
ประวัติศาสตร์ของชาติพนั ธุ์ นําท่านสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี ซึ( งเชื(อกันว่าหญิงสาวที(ชื(อ ‘ชินมะเอ่ าตา’ได้
สละชีวติ เพื(อปกปั กรักษาเสาหลักเมืองแห่งนี? ก่อนเดินทางออกจากเมืองตะนาวศรี แวะชม สระนํา= กษัตริย์ราชมัง
คลา หรื อที(คนตะนาวศรี เรี ยกว่า ‘เมงกะลาก่ า’ อายุมากกว่า 700 ปี และสร้างทับพระราชวังเก่า หลังจากนั?น นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองมะริ ดต่อไป

เย็น

เดินทางถึงเมืองมะริ ด เมืองท่าสําคัญบนทะเลอันดามันตั?งแต่พทุ ธศตวรรษที( 13 จากนั?นนําท่านไปนมัสการ
องค์ พระเจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซึ( งเป็ นเจดียศ์ กั ดิXสิทธิXคู่บา้ นคู่เมืองของมะริ ด สร้างขึ?นในปี พ.ศ. 2274

หน้ า 3 จาก 6

พระเจดียแ์ ห่งนี?ต? งั อยูบ่ นเนินเขาใจกลางเมืองมะริ ด
พระเจดียต์ อนล่างประดับทองคําเปลวส่ วนยอดเจดียห์ ุม้ ด้วยทองคําหนัก 32
กิโลกรัมยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณี มีค่ากว่า 3,000 ชิ?น บริ เวณใกล้กนั นั?นมีพระอุโบสถอายุมากกว่า 200 ปี
และบูรณะสมัยที(องั กฤษเข้ามาปกครอง มีศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน
ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปางป่ าเลย์ไลย์ ชาวมะริ ดเชื(อว่าหากได้สมั ผัสพระบาทท่านแล้ว
ความเจ็บไข้จะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี(ยมศิลปะแบบไทยอยูด่ ว้ ย
บนวัดแห่งนี?ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมะริ ดได้ครบ 360 องศาและมีหอ้ งแสดงโบราณวัตถุต่างๆ
มากมาย
คําI

บริการอาหารคําI ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ: ปูนิIมทอดกระเทียม) จากนั?นนําท่านเช็คอินที(โรงแรม
Hotel Grand Jade หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที(สอง: ดํานํ?า ชมปะการัง – เกาะโดม – เกาะ Two Face
07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เราจะออกเดินทางสู่ ท่ าเรื อเซ็คแหง่ (Seik Nge Jetty)
เพื(อขึ?นเรื อ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะโดม (Dome Island)
ซึ( งเป็ นส่ วนหนึ(งของหมู่เกาะมะริ ด 800 เกาะ (Mergui Archipelago) ที(สวยงาม มีชายหาดทอดยาว
งดงามด้วยผืนทรายขาวนวลและนํ?าตกไหลริ นพร่ างพราย ตั?งอยูท่ างทิศตะวันตกของหมู่เกาะมะริ ด
และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว( โมงครึ( งนอกจากความงามของธรรมชาติ
ยังเปี( ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์วถิ ีชีวติ ของชาวเกาะที(เรี ยบง่าย
อัธยาศัยไมตรี ที(ดีและความเป็ นมิตรตรึ งตราจิต
ระหว่างทางเราจะผ่านป่ าโกงกางที(เขียวชอุ่มอยูก่ ลางทะเลผืน
งามและหมู่บา้ นชาวประมงที(เรี ยงรายอยูต่ ามชายฝั(ง
สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบนเกาะโดมที(ตรึ งตราต
รึ งใจ
นํ?าตกเป็ นสายยาวไหลริ นลงมาจากผาหิ นลาดเอียงสู่ ทอ้ งทะเ
ลสี คราม ผืนป่ าสี เขียวอันอุดมสมบูรณ์
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และนํ?าทะเลสี เขียวมรกตสดใส เราจะสัมผัสถึงความจริ งที(วา่ เราไม่ได้รับรู ้ถึงธรรมชาติผา่ นทางสายตาเท่านั?น
แต่เรารับรู ้มนั ผ่านความเข้าใจและหัวใจของเราต่างหาก
เทียI ง

เรารับประทานอาหารเทียI งในหมู่บ้าน
ชาวประมง ซึ( งคนท้องถิ(นเรี ยกว่า ‘ชาวซาโลน’ สัมผัส
ถึงความเรี ยบง่ายของชาวซาโลนหรื อที(เรี ยกขานกันว่า
‘ยิปซีทะเลแห่ งอันดามัน’ ทําให้เราเรี ยนรู ้ที(จะเก็บเกี(ยว
ความสุ ขจากสิ( งใกล้ตวั ไม่ตอ้ งกังวลกับตัวเลขที(อยูใ่ น
บัญชีธนาคาร แท้จริ งแล้วชีวติ ของคนเราไมได้ยงุ่ ยาก
ซับซ้อนอะไรเลยหากเราเรี ยนรู ้ที(จะอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย

บ่ าย

ออกเดินทางสู่ เกาะ Thel Lett Tin หรื อ เกาะ Two Face Island เพื(อไปดํานํ?าดูปะการัง ชมความงามใต้ทอ้ ง
ทะเลสี คราม (หากท่านใดไม่ประสงค์ดาํ นํ?าก็สามารถเล่นนํ?า พักผ่อน อยูบ่ ริ เวณชายหาดที(ทอดยาวราว 50 เมตรและ
มีสองด้านหันหน้าเข้าหากัน โดดเด่นที(สุดในหมู่เกาะมะริ ด 800 เกาะ) เกาะนี?ทาํ ให้หลายๆ คนนึกถึงเกาะพีพีใน
ประเทศไทยเมื(อ 30 ปี ที(แล้ว ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย และเมื(อแสงสุ ดท้ายแห่งวันมาถึง พระอาทิตย์ใกล้
ลับฟ้า เราก็จะลํ(าลาเกาะสวาทหาดสวรรค์ กลับสู่ มะริ ดต่อไป

คําI

บริการอาหารคําI ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั?นพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม Hotel Grand Jade หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที(สาม: ตลาดร้อยเซคแหง่ (ตลาดใหญ่) – มะริ ด – ตะนาวศรี – ด่านสิ งขร
07.00 น.
08.00 น.

เทียI ง
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมพร้อมนําท่านชม ตลาดเซกแหง่ ซึ( งเป็ นตลาดเทศบาลเมืองมะริ ด
ให้ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ? งและเลือกซื? อของฝากพร้อมสัมผัสวิถีชีวติ ของชาวมะริ ดที(ยงั คงความเป็ นอดีตไว้อ
ย่างมาก
จากนั?นเดินทางออกจากเมืองมะริ ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึงด่านสิ งขร นําท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
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ขอบพระคุณทุกท่ านทีใI ช้ บริการ

โปรแกรมทุกอย่างจะอยูค
่ รบแต่อาจปร ับเพือ
8 ความเหมาะสมและ
เพือ
8 ผลประโยชน์ของลูกท ัวร์
เอกสารในการเดินทาง
1.บัตรประชาชนใบเดียวเท่ านั=น!

อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่
(ราคาบาท/ท่าน)

พักห ้องละ 2 ท่าน

Grand Jade Hotel

พ ักเดีย
8 ว
(ราคา บาท/ท่าน)

9,900.-

1,800.-

อัตราค่ าบริการนีร= วม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศนําเที(ยวตลอดรายการที(มะริ ดและตะนาวศรี
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที(ระบุในรายการท่องเที(ยวหรื อระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่าเรื อ Speed Boat ตามที(ระบุในรายการท่องเที(ยว
• ค่ามัคคุเทศก์ ที(คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• อุปกรณ์ดาํ นํ?าตื?น (Snorkeling gear) + ผ้าเช็ดตัว
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ= ม่ รวม
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
เช่น
อาหาร-เครื( องดื(ม
มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม 7 % และภาษีหกั ณ ที(จ่าย
• ทิปไกด์ และคนขับรถ

นอกเหนือจากรายการท่องเที(ยว

ค่าซักรี ด

เงืIอนไขการชําระเงิน
• ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
• ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที(เหลือก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิXที(จะเลื(อนการเดินทาง หรื อ เปลี(ยนแปลงราคา ในกรณี ที(ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ?นไป

ค่าโทรศัพท์
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• ในกรณี ที(สายการบินประการปรับขึ?นภาษีน? าํ มัน
ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิXในการเรี ยกเก็บค่าภาษีน? าํ มันเพิ(มตามความเป็ นจริ ง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิXที(จะเปลี(ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที(ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที(เกิดเหตุสุดวิสยั
หรื อเหตุการณ์ที(อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั?งสิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที(ยวบิน การเมือง
การประท้วง
การนัดหยุดงาน
การก่อจลาจล
ปั ญหาจราจร
อุบตั ิเหตุ
ภัยธรรมชาติ
หรื อทรัพย์สินสู ญหายอันเนื(องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง
หรื อจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
• กรณี ที(สถานที(ท่องเที(ยวใดๆ
ที(ไม่สามารถเข้าชมได้เนื(องจากเหตุสุดวิสยั
สภาพอากาศ
เหตุการณ์ที(อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิXไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั?งสิ? น
• กรณี ที(ท่านสละสิ ทธิXในการใช้บริ การใดๆ
หรื อไม่เข้าชมสถานที(ใดๆ
ก็ตามที(ระบุในรายการท่องเที(ยว
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิXไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั?งสิ? น
• กรณี ที(กองตรวจคนเข้าเมืองทั?งในประเทศไทย
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที(ระบุไว้
เนื(องจากการครอบครองสิ( งผิดกฎหมาย สิ( งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิXที(จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
• เมื(อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท? งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื(อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั?งหมด

