

ประตูสู่พม่าตอนใต้

มะริดเมือง 800 เกาะ

เที่ยวเมืองมะริด แคว้นตะนาวศรี 3 วัน
เมืองมะริด...เมืองแปดร้อยเกาะ

เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

พม่าบนชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ในแคว้นตะนาวศรี อันประกอบด้วย เมือง
มะริด เมืองทวาย และเมืองบุเรงนองพอยต์ หรือเกาะสอง
มีเมือง



ทวายเป็นเมืองหลวงของแคว้น เมืองมะริดเป็นเมืองท่าสาคัญมาตั้งแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น
เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางที่ ส าคั ญ ในการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าจากอินเดีย และยุโรป สู่อุษาคเนย์ และเมืองต่างๆทางฝั่ง
ทะเลจีนใต้ ตั้งแต่ก่อนยุคกรุงศรีอยุ ธยาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเมืองมะริด
เคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
มาจนถึ ง ยุ ค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปี พ.ศ. 2366 ยุคที่อังกฤษออกล่าอาณานิคม
อังกฤษได้เข้ายึดครองเมืองชายฝั่งทะเลของพม่า รวมทั้งเมืองต่างๆ ใน
แคว้นตะนาวศรี ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในปี
พ.ศ. 2411 อังกฤษและไทยได้มีการลงนามในสนธิสัญญาปักปันเขตแดน
ระหว่างพม่ากับไทย จึงทาให้เมืองมะริด เมืองทวาย และเกาะสอง ต้องตก
อ ยู่ ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง อั ง ก ฤ ษ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร ต ร ง กั บ รั ช ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงในช่วงสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พม่าพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชจากการยึดครองของฝ่าย
อังกฤษ จึงได้มีการจัดตั้งกองทัพอิสระขึ้น และได้ส่งทหารจานวน 30 นาย
ไปฝึกที่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ “Thirty Comrade” ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายพล อู ออง
ซาน ซึ่งเป็นบิดาของนาง อองซาน ซูจี ร่วมอยู่ด้วย ในที่สุดก็สามารถชนะ
กองกาลังฝ่ายอังกฤษ ทาให้อังกฤษยอมคืนเอกราชให้แก่พม่า ในปี พ.ศ.
2491 รวมระยะเวลาที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งสิ้น 63 ปี
ปัจจุบัน เมืองมะริดเป็น เมืองสาคัญทางด้านเศรษฐกิจเมืองหนึ่ งของแคว้น
ตะนาวศรี เป็นแหล่งผลิตไข่มุก (South Sea Pearl) ที่มีราคาแพงและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีการส่งออกรังนกคุณภาพ
ดี และมีฟาร์มปูนิ่มขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก มีนักลงทุนทั้งจากไทย และ
ชาวต่างชาติต่างเข้ามาทาธุรกิจต่างๆ มากมายในเมืองมะริด การเดินทาง
จากประเทศไทยไปยั ง เมื อ งมะริ ด สามารถไปได้ ห ลายเส้ น ทางทั้ ง ทาง
รถยนต์ ทางเรือ และทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ที่ใกล้และสะดวกที่สุดคือ
ผ่านทางจุดผ่อนปรนพิเศษ

ด่านสิงขร จ. ประจวบคีรีขันธ์ สภาพ

ถนนได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส ามารถใช้ เ ดิ น ทางได้ อ ย่ า งสะดวกสบาย
มีทัศนียภาพที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง



ประทับใจเมืองมะริด พระเจดีย์เตตอจี พระนอนเกาะปะทอปะแทะ บ้าน
รังนก พระห้องแถว ไข่มุกSouth Sea เสาหลักเมืองและสระราชมังคลา
ตะนาวศรี
ที่พักระดับมาตรฐาน ในตัวเมืองมะริด 2 คืน
อาหาร ชิมอาหารทะเลสดๆ เลิศรสทุกมื้อ พิเศษ!!! เมนูปูนิ่มเลิศรสสด
จากฟาร์ม

วันแรก

0400

กรุงเทพฯ– ประจวบคีรีขันธ์– ตะนาวศรี-มะริด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ จากนั้น

เดินทางสู่ จ. ประจวบคีรีขันธ์
0700

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางสู่ ด่านสิงขร นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางสู่ เมืองตะนาวศรี ระหว่างทางผ่านชม
หมู่บ้านมุด่อง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านแรกซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทย
ชมหอนาฬิกาประจาหมู่บ้าน ระหว่างทางท่านจะได้เห็นสวนปาล์มซึ่ง
ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวสวยงาม บนเนื้อที่หลายหมื่นไร่ไกลสุดลู กหูลูก
ตา ผ่านหมู่บ้าน โรงเรียนและสะพานต่างๆ ทั้งหมด

14 สะพาน ชม

ทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาตลอดสองข้างทาง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นาท่านชม เมืองตะนาวศรี ถือเป็นเมืองที่มีความสาคัญอีกเมืองหนึ่งใน
อดีต เนื่องจากเป็นเมือง
ที่พ่อค้าจากต่างประเทศทางอินเดีย
และยุโรป นาสินค้ามาทางเรือและขนถ่ายขึ้นทางบก เพื่อเข้ามาค้าขาย
ในเมืองไทย นาท่านผ่านปากประตูเมืองตะนาวศรี จากนั้นสักการะเสา
หลักเมืองตะนาวศรี ซึ่งเชื่อกันว่ามีหญิงสาวชื่อ อาวตา ได้สละชีวิต
เพื่อคอยปกปักรักษาเสาหลักเมืองนี้ไว้ นาชม
สระน้าโบราณ



ราชมังคลา อายุกว่า 700 ปี ซึ่งน้าในสระนี้ใช้ในพิธีปลงผมของผู้ที่
ประสงค์
จะเข้าอุปสมบท มีสะพานเดินทอดไปที่ศาลากลาง
น้า เป็นที่ประดิษฐานของพระอุปคุต สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เมือง
มะริด ระหว่างทางท่านจะเห็น สะพานข้ามแม่น้าตะนาวศรี ซึ่งมีความ
ยาวเป็นอันดับที่ 2 ของพม่ารองจากสะพานข้ามแม่น้าสาละวินที่เมือง
มะละแหม่ ง

สะพานแห่ ง นี้ มี

ความยาวทั้ ง สิ้ น ประมาณ 1

กิโลเมตร เดินทางต่อถึงเมืองมะริด ชมอาคารบ้านเรือนและสภาพ
ตัวเมืองมะริดเต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ มากกว่า 800 เกาะ ส่วนใหญ่
ยังคงสภาพที่สมบูรณ์

เมืองมะริดจึงเป็นจุดกระจายสินค้าและ

ผู้คนที่ต้องการเดินทางไป-มาระหว่างเกาะแก่งต่างๆ

กับตัว

เมืองมะริดได้ จนทาให้ท่าเรือขนส่งต่างๆ ของเมืองดูศึกคัก ชมพระ
พุทธไสยาสน์ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปาทอปาแทะ ซึ่งชาวพม่าเรียกพระ
นอนองค์นี้ว่า ชเวตาเลียวปาทอปาเทะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปจากบริเวณ
ริมทะเล เดินทางสู่ Myeik Shopping Center แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่
ค่า

ที่สุดในเมืองมะริด อิสระชมสินค้าต่างๆ ของพม่าในบริเวณห้าง
บริก ารอาหารค่า ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก
GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ตลาดเช้า-วัดเต่งตอจี-วัดชาเชเต-บ้านรังนก-เจดีย์ชเวดากอง
จาลอง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ตลาดเช้าเมืองมะริด (เซจี) ภายในมีร้านจาหน่ายสินค้า
นานาชนิด ทั้งอาหารแห้ง สินค้าพื้นเมือง แป้งทานาคา ชา และกาแฟ
พม่า รวมถึงผ้าโสร่ง ในบริเวณใกล้กันนั้นยังมีหอนาฬิกาประจาเมือง



ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหอนาฬิกาในหลายๆ เมืองที่เคยตกเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ
นาชม วัดเต่งตอจี ศูนย์รวมจิตใจของชาว
มะริดที่นับถือศาสนาพุทธ สักการะพระเจดีย์เต่งตอจี
รดน้าขอพร
พระประจาวัน เกิด ไหว้พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระ
อุโบสถ ชมพิพิธภัณฑ์
ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อม
ชมวิวตัวเมืองจากบริเวณพระเจดีย์ ซึ่งสามารถมองเห็น
ตัวเมือง
ที่อยู่อาศัย ท่าเรือ ตลาด และเกาะต่างๆ อันสวยงาม เดินทางสู่บริเวณ
ท่าเรือ เป็นท่าเรือที่ใช้สาหรับขนส่งสินค้าและผู้คนเพื่อเดินทางไปเกาะ
สอง/ทวาย และเกาะแก่งต่างๆ นาท่านชมไข่มุก(South Sea Pearls)
ที่ ร้าน Royal Pearl เป็นร้านขายไข่มุกแท้ ท่านสามารถเลือกซื้อ
ไข่มุก
เป็นเครื่องประดับ เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกได้
เดินทางสู่ วัดเตเอกู เป็นวัดที่มีรูปปั้น
พระบิณฑบาตยาวสุดลูกหู
ลูกตา ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ ท่านสามารถชมวิวแบบ
พาโนรามาอันสวยงาม จากนั้นนาท่านสักการะ พระเจดีย์มหาเตทิซา
ยา ชเวดากองจาลอง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในแคว้น
ตะนาวศรีได้เดินทางมาสักการะแทนพระเจดีย์องค์จริง
ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ วัดชาเชตาว สักการะพระยืนชี้นิ้วที่มีความสูง 18
ศอก ลักษณะองค์พระจะยืนชี้นิ้ว ซึ่งมีความหมายว่า หากท่านชี้ไปทาง
ทิศใดแล้ว ทิศนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ผ่อนคลายอิริยาบถ นั่งจิบ
ชา กาแฟ เพื่อชมบ้านรังนก เป็นอาคารที่สร้างเพื่อให้นกเข้ามาทารัง
ตั ว อาคารจะมี ช่ อ งไว้ ใ ห้ น กบิ น เข้ า ออกและส า หรั บ ระบายอากาศ
จากนั้นนาท่านชมเมืองมะริดบริเวณชายหาดด้านทิศเหนือ
เป็น
ที่ตั้งของฟู้ดเซ็นเตอร์ หมู่บ้านจัดสรรแนวใหม่ พร้อมชมปากอ่าวของ
เมือง ชมทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ทั้งหมดกว่า 800 เกาะ ท่านจะเห็นเกาะ
ปาทอปาแทะ เป็นที่ตั้งของฟาร์มปูนิ่มเพื่อการส่งออก
ที่ใหญ่ที่สุด
เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งเมืองมากที่สุด ถัดออกไปเป็นเกาะกะลา จากนั้นก็
เป็นเกาะกะดัน
ซึ่งลักษณะตัวเกาะจะมีขนาดและสันนิษ ฐาน



ค่า

คล้ายๆ กับเกาะภูเก็ต มีผู้คนตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน
มีถนนใช้
สัญจรไปมาได้รอบเกาะ
บริก ารอาหารค่า ณ ห้อ งอาหาร หลัง อาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พั ก

GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มะริด-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองตะนาวศรี ชมตลาดและวิถีชีวิตของคน
ตะนาวศรี รวมทั้งบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบ้านของคนไทย
ที่ยกพื้นสูงและบริเวณด้านบนชั้นสองของตัวบ้านจะทาจากไม้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองมุด่อง ชายแดนประเทศพม่า
ถึงด่านมุด่อง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า ข้ามด่านสิงขรกลับสู่
ประเทศไทย
ค่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
2100

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
*****************************************************



กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็ก(2ปีขึ้น
ไป)

พักเดี่ยวเพิ่ม

29 มิ.ย. 61

พักห้อง สอง / สาม
ท่าน
9,900.-

9,900.-

1,900.-

20,27,28 ก.ค. 61

9,900.-

9,900.-

1,900.-

10,11 ส.ค. 61
24 สิงหาคม 61

10,900.9,900.-

9,900.9,900.-

1,900.1,900.-

14,28 ก.ย. 61

9,900.-

9,900.-

1,900.-

12,13,26 ต.ค. 61

9,900.-

9,900.-

1,900.-

09,23 พ.ย. 61

9,900.-

9,900.-

1,900.-

05,07 ธ.ค. 61

9,900.-

9,900.-

1,900.-

28,29,30 ธ.ค. 61

10,900.-

9,900.-

1,900.-

***คณะเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000.- บาท/
ท่าน
อัตรานี้รวม

- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ - ค่าที่พัก
ตามในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าอาหาร ที่ระบุใน
รายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (คุ้มครองผู้เอาประกันที่อายุ
1 เดือนขึ้นไป)
กรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละไม่เกิน
1,000,000.- บาท
กรณีประสบอุบัติเหตุวงเงินท่านละไม่เกิน
500,000.- บาท
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายสวนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์
ในหองพัก ฯลฯ
- ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกเหนือกจากรายการ
ที่กาหนด
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือ
ชาระก่อนเดินทาง 15 วัน หรือก่อนเดินทาง 21 วัน หากเป็นการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
2. คณะทั ว ร์ ค รบ 8 ท่ า นออกเดิ น ทาง (ไม่ ถึ ง 8 ท่ า นมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
1,000.- บาท/ท่าน ตามที่กาหนดไว้เบื้องต้น ) หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข
หรือผู้เดิน ทางในคณะท่านใดท่านหนึ่งไม่ยอมรับเงื่อนไข ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่เดินทาง และชาระค่ามัดจาคืน
3. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกั บ คณะแล้ ว ท่ า นงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใด
รายการหนึ่ ง หรื อ ไม่ เ ดิ น ทางพร้ อ มคณะถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไม่ อ าจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวน
สิทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ า น ล ะ
5,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
5.4 ยกเลิ ก การเดิ น ทางน้ อยกว่ า 1–6
วัน เก็บ ค่า ใช้จ่ า ยทั้ ง หมด
100% ของราคาทัวร์
5.4.1.
ยกเว้น บางกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องกา
รันตีมัดจากับที่พักโดยหรือค่ายานพาหนะโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. จ านวนผู้ เ ดิ น ทางขั้ น ต่ าผู้ ใ หญ่ 8 ท่ า นขึ้ น ไป และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ดังกล่าวข้างต้น
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่ อ งเที่ ย วสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเ หมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ



ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัท
ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง
9. เมื่ อ ท่ า นตกลงช าระเงิ น ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นกั บ ทางบริ ษั ท ฯ ทาง
บริ ษั ท ฯ จะถือ ว่ าท่ า นได้ ยอมรั บ ในเงื่อ นไขข้ อตกลงต่า งๆ ที่ ได้ ร ะบุ ไ ว้แ ล้ ว
ทั้งหมด

