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มงิกะลาบา เมยีนมา่ร ์ประจวบฯ ดา่นสงิขรมงิกะลาบา เมยีนมา่ร ์ประจวบฯ ดา่นสงิขร  

เยอืนมะรดิ ตะนาวศร ีไขม่กุงามเม็ดใหมแ่หง่อนัดาเยอืนมะรดิ ตะนาวศร ีไขม่กุงามเม็ดใหมแ่หง่อนัดามนัมนั  

เปิดประตสููพ่มา่ตอนใต ้(Southern Myanmar)  

สมัผสั... อารยธรรมเกา่แกแ่ละประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพมา่  

พมา่ หรอืเมยีนมาร ์   ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาตแิละชืน่ชมศลิปะ

และวัฒนธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ที่เมืองย่างกุง้ตดิอยู่ในมติขิองกาลเวลา ที่บดิเบือน 

เลอืนราง เมอืงโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธุลดีนิ และสรรพส าเนียง เสยีงเซ็งแซ่ ไม่มอีาคารสงูระฟ้า มี

แตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่่นคุณปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวน

จะพังมพิังแหล ่แต่ในชว่งไม่กีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ย่างกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอันเกา่แก่ทรุดโทรม

ถกูทบุทิง้เพื่อสรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตน่ั่นไม่ไดท้ าใหเ้สน่ห ์ของย่างกุง้ ลดนอ้ยลงใน

สายตาของนักท่องเทีย่ว พาหนะทีท่ันสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึว่าจะมีตกึสงูข ึน้แซมอยู่ กบัหมู่

โบราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลบัเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกว่า   

มะรดิ    มะรดิ เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศพม่าบนเกาะทีเ่กดิจากตะกอนของปาก

แม่น ้าตะนาวศร ีเป็นเมืองอุตสาหกรรมประมง และอู่ต่อเรอืขนาดใหญ่อีกแห่งหนึง่ในพม่า และมีเกาะแก่งอยู่มากมายถงึ 

800 เกาะ มะริดมีชื่อ เด ิม เป็ นภาษาอั งกฤษว่า  ‘เมอร ์กุย ’ (Mergui) ส่วนชาวพม่ า เรียก เมืองนี้ ว่ า  ‘เมี๊ยค ’ 

(Myeik) หรอื ‘เบค’ (Beik) มปีระชากรประมาณ 250,000 คน ประชากรของเมอืงมะรดิประกอบไปดว้ยผูค้นหลากหลาย

เชือ้ชาตอิาศยัอยู่ร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ทัง้ พม่า มอญ กะเหรีย่ง จนี มลายู และคนไทยพลดัถิน่ ทีน่ี่จงึมศีาสนสถานของ

พุทธ ฮนิดู และครสิตม์ากมาย อกีทัง้ตกึรามบา้นชอ่งแบบโคโลเนียลซึง่เป็นมรดกตกทอดมาตัง้แต่ยุคอาณานคิมอังกฤษ 

กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางศลิปะ วัฒนธรรม ทีน่่าคน้หาอกีเมอืงในพม่าตอนใต ้
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05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่จุดนัดหมาย…. เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ พรอ้มอ านวยความสะดวกใหท้า่นทางดา้นกระเป๋าเดนิทาง 

ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่จังหวัดประจวบครีขีนัธุ ์เพือ่ความสะดวกระหว่างทาง  

บรกิารอาหารเชา้แบบปิคนคิ(กลอ่ง)   พรอ้มเครือ่งดืม่รอ้น เย็น ชา กาแฟ  มัคคเุทศกแ์นะน าการเดนิทาง  

09.30 น.  เดนิทางถงึดา่นสงิขร จ.ประจวบครีขีนัธ ์หลังผ่านการตรวจเอกสารผ่านแดนแลว้ น าท่านเปลีย่นเป็นรถตู ้V.I.P 

กวา้งขวาง น่ังสบาย น่ังรถไปตามถนนสายร่มรืน่มุ่งหนา้สูเ่มอืงมะรดิ เมอืงท่าเกา่แกแ่ห่งตะนาวศรผี่าน สวนหมาก 

สวนปาลม์ สวนยางพารา จากคาบสมุทรชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันออกสู่ชายฝ่ังทะเลดา้น ตะวันตก บนเสน้ทาง

เดินทัพในสมัยโบราณและ เสน้ทางคา้ขายระหว่างประเทศตะวันตกและ ตะวันออกที่มีความส าคัญทาง

ยุทธศาสตรม์า อย่างยาวนานนับพันปี น าท่านชม ชุมชนชาวไทย พลัดถิน่ ณ หมู่บา้นสงิขรสุวรรณครี ีที่

ยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นเดมิในแบบไทยไว ้ตามประวัตกิลา่วว่าคนไทย พลดัถิน่ในเขตตะนาวศรหีรอืทีท่าง
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ราชการเรยีกว่าผูพ้ลดัถิน่สญัชาต ิพม่าเชือ้สายไทยเป็นกลุม่ชาตพิันธุไ์ทยสยาม ทีถ่กูกวาดตอ้นและอพยพ มาอยู่

ตัง้แตห่ลังเสยีกรุงศรีอยธุ ยา คร ้งัที2่ (พ.ศ. 2310) หลังการยดึครอง ของอังกฤษ ชาวไทยเหล่านี้จงึกลายเป็น

สญัชาตพิม่าและบางสว่นก็ อพยพเขา้มาในชว่งสมยัสงครามโลกคร ้งัที่2 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางต่อสู ่

เมอืงตะนาวศร ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร...   

ชว่งบ่าย  น าทา่นชม เมอืงตะนาวศรเีมอืงคา้ขายทีส่ าคญัในอดตีรมิแม่นา้ ตะนาวศรแีละในสมัยกรุงศรอียุธยายังเป็นหนึง่ใน

เมืองพระยามหานครทีต่อ้งเขา้มาถอืน ้าพพิัฒน์สตัยา น าท่านชมร่องรอยก าแพงเมอืงเก่าที ่สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ไดส้รา้งไวแ้ละชมเมืองตะนาวศรผี่านบา้นเรอืนโบราณลกัษณะคลา้ยก บา้นเรอืนไทย ในภาคกลางแถบ

กาญจนบุร ีเพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ ์เพราะพืน้ทีน่ี้มคีวามเกีย่วเนื่องกนัในประวัตศิาสตรข์องชาตพิันธุ ์น าทา่น

สกัการะ เสาหลกัเมอืงตะนาวศร ีซ ึง่เชือ่กนัว่าหญงิสาวทีช่ือ่ “ชนิมะเอา่ ตา” ไดส้ละชวีติเพื่อปกปักรักษาเสา

หลกัเมอืงแห่งนี้ กอ่นเดนิทางออกจากเมอืงตะนาวศรี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะรดิ ตอ่ไป  

เย็น      เดนิทางถงึเมืองมะรดิ เมืองท่าส าคัญบนทะเลอันดามันตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 13 จากนั้นน าท่านไปนมัสการ 

เจดยีเ์ตนดอจ ี(Thein Daw Gyi) ซ ึง่เป็นเจดยีศ์กัด ิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของมะรดิ สรา้งข ึน้ในปี พ.ศ. 2274 พระ

เจดียแ์ห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองมะรดิ พระเจดีย์ตอนล่างประดับทองค าเปลวสว่นยอดเจดยี์หุม้ดว้ย

ทองค าหนัก 32 กโิลกรัมยอดฉัตรประดับดว้ยอัญมณีมีค่ากว่า 3,000 ชิน้ บรเิวณใกลก้ันนั้นมีพระอุโบสถอายุ

มากกว่า 200 ปี และบูรณะสมัยที่อังกฤษเขา้มาปกครอง มีศลิปะแบบตะวันตกเขา้มาผสมผสาน ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรูปปางป่าเลยไ์ลย ์ชาวมะรดิเชือ่ว่าหากไดส้มัผัสพระบาทท่านแลว้ ความเจ็บไขจ้ะหายไป

และมีเสาบัวแปดเหลีย่มศลิปะแบบไทยอยู่ดว้ย บนวัดแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองมะรดิได ้

ครบ 360 องศาและมหีอ้งแสดงโบราณวัตถตุา่งๆ มากมาย  

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีเ์ตนดอจ ี

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ: Grilled Lobster ทา่นละ 1 ตวั)  หลังอาหารน าท่านเขา้ที่

พักเช็คอนิที่ โรงแรม Regent Hotel หรอืเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน และอสิระกับการพักผ่อนตาม

อัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัทีส่อง วดัตอเจา้ – ตลาดเซจ ี– วดัพระนอนตลูะชเวทลัเยอืง – เจดยีช์เวดากองจ าลอง 

06.00 น. “มงิกาลาบาเซ” สวัสดยีามเชา้คะ่                     

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านชมและสกัการะ วดัตอเจา้ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2209  ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ

ประดษิฐานพระพุทธรูปแบบผสมผสานศลิปะตะนาวศร ีอยุธยา และนครศรีธรรมราช พรอ้มชมความงดงามของ

พระทพิยภาวนานันทะอนุราษฏรร์ังส ีอายุ 118 ปีประดษิฐานอยู่บนชกุชไีมส้ัก มีซุม้ไมส้กับรรจงประณีตศลิปะ

มัณฑเลย ์วัดนี้มเีจา้อาวาสมาแลว้ทัง้ส ิน้ 14 รูป เจา้อาวาสรูปทีส่องเป็นคนไทย. 

 

 

 

 

 

 

 
09.00 น. น าทา่นไปยังตลาด เซกแหง ่ซ ึง่เป็นตลาดเทศบาลเมอืงมะรดิ ใหท้า่นอสิระในการเดนิชอ็ปป้ิงและเลอืกซือ้ของ

ฝากพรอ้มสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะรดิทีย่ังคงความเป็นอดตีไวอ้ยา่งมาก 

10.00 น. ออกเดนิทางสัมผัสวถิีชวีติชาวเมืองมะรดิผ่านอุตสาหกรรมประมงอาท ิฟารม์เลีย้งปูน ิม่ ซึง่เป็นผลติภัณฑ์

สง่ออกทีส่ าคญัอย่างหนึง่ของเมอืงมะรดิปัจจุบันพม่าเป็นผูผ้ลติอาหารทะเลอันดับที ่18 ของโลกจากนัน้น าทา่น

ไปชมววิทวิทศันข์องปากแม่น ้าตะนาวศรทีี ่ สะพานจวยก ูซึง่เป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุในภาคตะนาวศร ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร... (เมนพูเิศษ: ก ัง้ทอดกระเทยีม)  

บา่ย หลังอาหารน าท่านชมและสักการะ องคพ์ระนอนอตูละชเวทลัเยอืง บน เกาะปาเทท (Pa Htet) ใกลก้บั

เกาะปาถอ่ง (Pa Htaw) วัดพระนอนแห่งนี้มคีวามยาว 66 เมตร  ปี พ.ศ. 2498 ภายในองคพ์ระพุทธรูปมหีอ้ง

ตา่งๆ ทีป่ระกอบดว้ยจติกรรมฝาผนังแสดงเรือ่งราวพุทธชาดกและพุทธประวัต ิมีพระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ตาม

ฝาผนังนับพันนับหมืน่องค ์จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยัง เจดยีป์อดอม ูซ ึง่มอีายุมากกว่า 700 ปี ชาวมะรดิจะมา

ขอพรตรงจุดอธษิฐาน แลว้หันหนา้เขา้หาองคพ์ระเจดีย ์เชือ่กันว่าอธษิฐานขอสิง่ใดแลว้จะส าเร็จผล สมความ

ปรารถนาและบรเิวณเจดีย ์มีรูปปั้นของ พ่อครูโพมนิข่อง ผูส้ าเร็จอภญิญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ดก้ายวัชระเป็น

อมตะไม่มวีันตาย เป็นทีนั่บถอืในหมู่ชาวไทยใหญ่ พม่า และมอญ หากอธษิฐานขออะไรกับทา่นจะส าเร็จผลสม

ความปรารถนาทันใด นอกจากนัน้ทีเ่จดยีป์อดอมูแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่

ของเมืองมะริดอีกดว้ย  จากนั้นน าท่ านชม  เจดีย ์ช เวดากองจ าลอง  หรือ  เจดีย ์มหาเตธิชายา 

(MahaTheidizaya Pagoda) ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 2004โดยจ าลองมาจากองคม์หาเจดยีช์เวดากองทีย่่าง

กุง้ ภายในวหิารโอ่โถงกวา้งใหญ่มภีาพวาดบอกเลา่เรือ่งราวการกอ่สรา้งองคพ์ระเจดยีไ์วร้อบทศิ  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (เมนูพเิศษ: ปูน ิม่ทอดกระเทยีม)  หลังรับประทานอาหาร น าท่าน

เดนิทางกลบัทีพ่ักอสิระกบัการพักผ่อนในค า่คนือันแสนสขุ 
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วนัทีส่าม ตลาดนวิเตชะ – มะรดิ – ตะนาวศร ี– ดา่นสงิขร – กรงุเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมพรอ้มน าท่านชม ตลาดสดยามเชา้ของ

เมอืงมะรดิ ท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติชาวมะรดิอย่างใกลช้ดิท่ามกลาง

บรรยากาศอันแสนคกึคักของตลาด จากนั้นเดนิทางออกจากเมือง

มะรดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร...  

บา่ย เดนิทางถงึดา่นสงิขร น าทา่นผ่านพธิกีารผ่านแดนออกจากพมา่ เขา้สู่

ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู่

ประเทศไทย อสิระใหท้า่นไดก้ระจายรายไดช้อ้ปป้ิง สนิคา้มากมาย 

อาทเิชน่ เครือ่งเฟอรน์ีเจอรจ์ากไม ้ กลว้ยไมส้วยงาม เครือ่งประดบั 

อัญมณียพ์ม่า ฯลฯ กลบัไปฝากคนทางบา้น จนสมควรแกเ่วลา

เดนิทางกลบัสูจุ่ดหมายปลายทาง ระหว่างทางแวะใหท้า่นซือ้ของ

ฝากเมอืงเพชรกลบัไปฝากคนทางบา้นรา้นชติชนก ***อสิระกบั

อาหารค า่ ณ ชติชนก  หลงัอาหารพักผอ่นบนรถตามอธัยาศยั           

22.30 น. (เวลาโดยประมาณ +- 1 ชัว่โมง ข ึน้อยู่ทีส่ภาพ

การจราจรในวนัเดนิทาง) เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ ดว้ยรอยยิม้

โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ่   ทา่นละ 8,888.- บาท พักหอ้งละ 2-3 ทา่น พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 1,500.- 

  เด็ก 2-11 ปี ทา่นละ 7,777.- บาท  พักรวมกบัผูป้กครอง ไม่เสรมิเตยีง 

อตัรานีร้วม   คา่รถน าเทีย่วตามทีร่ายการระบุ  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามทีร่ายการระบุ 

            คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น 2 คนื  คา่เรอื, รถทอ้งถิน่น าเทีย่วตามรายการระบุ 

   คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ    คา่หนังสอืผ่านแดนไทย – พม่า (Temporary Border Pass) 

   คา่เครือ่งดืม่ระหว่างการเดนิทาง  คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่บรกิารตลอดการเดนิทาง  

   คา่ประกนัการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้มร่วม   คา่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอรท์กุชนดินอกเหนือจากรายการ   

             คา่อาหารนอกเหนือจากทีบ่รกิาร 

  คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ หรอื (ไกดพ์ม่า) และพนักงานขบัรถพม่า ทา่นละ 300 บาท  

  คา่ใชจ้่ายสว่นอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการ อาทคิา่ซกัรดี/ คา่มนิบิาร/์ ทปิพนักงานโรงแรมยกกระเป๋า ฯลฯ 

                      คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้ง

แจง้ลว่งหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯจะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้ก

กรณี) 

  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน า้ใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ :  

ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 50% พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง 

กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 14 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง :  

ส าเนาบตัรประชาชนใบเดยีวเทา่น ัน้ เอกสารตอ้งสง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถา่ยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, อุปกรณ์กนัยงุ, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย,ไฟฉาย,น า

บตัรประชาชนตวัจรงิตดิตวัไปดว้ยในวนัเดนิทาง 

หมายเหต ุ:   - ก าหนดการเดนิทางนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนั้น ตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ โดยผูจั้ดไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ถอืเอาความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นประการส าคัญ  

                       - บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ ี

จ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น 

  * 8-16 ทา่น เดนิทางโดยรถตู ้ *17 ทา่นขึน้ไปเดนิทางโดยรถโคช๊ปรบัอากาศ 

                     - โปรแกรม ทีพั่ก รา้นอาหาร อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้จะค านงึถงึประ

โยชน๋ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 


