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เท่ียวเมืองมะริด ตะนาวศรี 3 วัน 
 

 

เท่ียวเมืองมะริด ตะนาวศรี 3 วัน 

เมืองมะริด เป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนชายฝ่ังทะเลอันดามัน อยู่ในแคว้นตะนาวศรี                   

อันประกอบด้วย เมืองมะริด เมืองทวาย และเมืองบุเรงนองพอยต์ หรือเกาะสอง มีเมืองทวายเป็นเมืองหลวง

ของแคว้น เมืองมะริดเป็นเมืองท่าส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดศูนย์กลางที่ส าคัญในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าจากอินเดีย และยุโรป สู่อุษาคเนย์ และเมืองทางทะเลจีนใต้เมืองต่างๆ ทางฝ่ังทะเลจีนใต้ 

ตั้งแต่ก่อนยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเมืองมะริดเคยเป็นส่วนหน่ึงของไทยมาหลายยุคหลายสมัย 

ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น           

ในปี พ.ศ. 2366 ยุคที่ อังกฤษออกล่าอาณานิคม อังกฤษได้เข้ายึดครองเมืองชายฝ่ังทะเลของพม่า                    

รวมทั้งเมืองต่างๆ ในแคว้นตะนาวศรี ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนกระทั่งถึง                   

ปี พ.ศ. 2411 อังกฤษและไทยได้มีการลงนามในสนธิสัญญาปักปันเขตแดนระหว่างพม่ากับไทย จึงท าให้         

เมืองมะริด เมืองทวาย และเกาะสอง ต้องตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษอย่างเป็นทางการตรงกับในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 พม่าพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา

ซึ่งเอกราชจากการยึดครองของฝ่ายอังกฤษ จึงได้มีการจัดตั้งกองทัพอิสระขึ้น และได้ส่งทหารจ านวน 33 นาย

ไปฝึกที่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ “Thirty Comrade” ซึ่งหนึ่งในน้ันมีนายพล อู ออง ซาน ซึ่งเป็นบิดาของนาง อองซาน ซู

จี ร่วมอยู่ด้วย ในที่สุดก็สามารถชนะกองก าลังฝ่ายอังกฤษ ท าให้อังกฤษยอมคืนเอกราชให้แก่พม่า                      

ในปี พ.ศ. 2491 รวมระยะเวลาที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งสิ้น 125 ปี 

ปัจจุบันเมืองมะริดเป็นเมืองส าคัญทางด้านเศรษฐกิจเมืองหน่ึงของแคว้นตะนาวศรี เป็นแหล่งผลิตไข่มุก 

(South Sea Pearl) ที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก นอกจากน้ันยังมีการส่งออกรังนก

คุณภาพดี และมีฟาร์มปูน่ิมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก มีนักลงทุนทั้งจากไทย และชาวต่างชาติต่างเข้ามาท า

ธุรกิจต่างๆ มากมายในเมืองมะริด การเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองมะริดสามารถไปได้หลายเส้นทาง

ทั้งทางรถยนต์ ทางเรือ และทางเคร่ืองบิน ทางรถยนต์ที่ใกล้และสะดวกที่สุดคือ ผ่านทางจุดผ่อนปรนพิเศษ

ด่านสิงขร จ. ประจวบคีรีขันธ์ สภาพถนนได้มีการปรับปรุงให้สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย            

มีทัศนียภาพที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง 

ที่พักระดับมาตรฐาน ในตัวเมืองมะริด 2 คืน 

อาหาร ชิมอาหารทะเลสดๆ เลิศรสทุกมื้อ พิเศษ!!! เมนูปูนิ่มสดๆ จากฟาร์ม 

ก าหนดการเดินทาง  **ทุกวันศุกร์** 6 ท่าน ออกเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ–ประจวบคีรีขันธ์–ด่านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด-ข้ามสะพานยาวอันดับสองของพม่า- 

  Myeik Shopping Center 
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0015 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ จากน้ันเดินทางสู่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

0600 เดินทางถึง จ. ประจวบคีรีขันธ์ อิสระให้ท่านท าธุรกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ด่านสิงขร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย–พม่าเรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่ เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi) ระหว่างทางผ่านชมหมู่บ้านมูดอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 

หมู่บ้านแรกซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทย ชมหอนาฬิกาประจ าหมู่บ้าน ระหว่างทางท่านจะได้เห็น             

สวนปาล์มซึ่ งปลูก เ รีย งรายเ ป็นทิวแถวสวยงาม บนเ น้ือที่ ก ว่ าพันไ ร่ ไกลสุดลู กหูลู กตา                      

ผ่านหมู่บ้าน โรงเรียนและสะพานต่างๆ ทั้งหมด 14 สะพาน ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา

ตลอดสองข้างทาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย น าท่านชม เมืองตะนาวศรี ถือเป็นเมืองที่มีความส าคัญอีกเมืองหน่ึงในอดีต เน่ืองจากเป็นเมือง              

ที่พ่อค้าจากต่างประเทศทางอินเดีย และยุโรปน าสินค้ามาทางเรือและขนถ่ายขึ้นทางบก เพื่อเข้ามา

ค้าขายในเมืองไทย น าท่านผ่านปากประตูเมืองตะนาวศรี จากน้ันสักการะเสาหลักเมืองตะนาวศรี 

ซึ่งเชื่อกันว่ามีหญิงสาวชื่อ อาวตา ได้สละชีวิตเพื่อคอยปกปักรักษาเสาหลักเมืองน้ีไว้ จากน้ันน าชม                         

สระน  าโบราณอายุกว่า 700 ปี ซึ่งน้ าในสระน้ีใช้ในพิธีปลงผมของผู้ที่ประสงค์จะเข้าอุปสมบท          

มีสะพานเดินทอดไปที่ศาลากลางน้ า เป็นที่ประดิษฐานของพระอุปคุต แวะถ่ายรูปสะพานข้ามแม่น  า

ตะนาวศรี ท่านสามารถเห็นวิวพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และตัวเมืองตะนาวศรี น าท่านชมตลาด 

และวิถีชีวิตของคนตะนาวศรี รวมทั้งบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบ้านของคนไทยที่ยกพื้น

สูงเป็นใต้ถุนบ้าน และบริเวณด้านบนชั้นสองของตัวบ้านจะเป็นบ้านไม้ ออกเดินทางสู่เมืองมะริด           

จากน้ันน าท่านชม สะพานข้ามแม่น  าตะนาวศรี ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับที่ 2 ของพม่ารองจาก

สะพานข้ามแม่น้ าสาละวินที่เมืองมะละแหม่ง สะพานแห่งน้ีมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1 กิโลเมตร 

ออกเดินทางต่อถึงเมืองมะริด ชมอาคารบ้านเรือน และสภาพตัวเมืองที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ  

มากกว่า 800 เกาะ ส่วนใหญ่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เมืองมะริดจึงเป็นจุดกระจายสินค้าและผู้คน              

ที่ต้องการเดินทางไป-มาระหว่างเกาะแก่งต่างๆ กับตัวเมืองมะริดได้ จนท าให้ท่าเรือขนส่งต่างๆ             

ของเมืองดูคึกคัก น าท่านสู่ Myeik Shopping Center แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะริด อิสระชม

สินค้าต่างๆ ในบริเวณห้าง อาทิเช่น เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง     ตลาดเช้า-วัดเต่งตอจี-ชมบริเวณท่าเรือ-พระพุทธไสยาสน์-วัดชาเชเต-บ้านรังนก-                

                 เจดีย์ชเวดากองจ าลอง-ชมเมืองมะริด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมตลาดเช้ากลางเมืองมะริด (เซจี) ภายในมีร้านจ าหน่ายสินค้านานาชนิด ทั้งอาหารแห้ง 

สินค้าพื้นเมือง แป้งทานาคา ชา และกาแฟพม่า รวมถึงผ้าโสร่ง (ลองจี) อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ

เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ในบริเวณใกล้กันน้ันยังมีหอนาฬิกาประจ าเมือง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ

หอนาฬิกาในหลายๆ เมืองที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จากน้ันน าท่านชม วัดเต่งตอจี           
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ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมะริดที่นับถือศาสนาพุทธ สักการะพระเจดีย์เต่งตอจี รดน้ าขอพร            

พระประจ าวันเกิด ไหว้พระประทานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง           

ข้าวของเคร่ืองใช้ พร้อมชมวิวตัวเมืองจากบริเวณพระเจดีย์ ที่ซึ่งสามารถมองเห็นชุมชน ที่อยู่อาศัย 

ท่าเรือ ตลาด และเกาะต่างๆ อันสวยงาม น าท่านชมบริเวณท่าเรือ เป็นท่าเรือที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้า 

และ ผู้คนเพื่ อ เดินทางไปเกาะสอง/ทวาย และเกาะแก่ งต่ างๆ จาก น้ันน าท่ านสักก าระ                        

พระพุทธไสยาสน์ (Shwethalyang Pataw Pathet) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปาทอปาเทะ ซึ่งชาวพม่า            

เรียกพระนอนองค์น้ีว่า ชเวตาเลียว ปาทอปาเทะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปจากบริเวณริมทะเล                    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดชาเชเต สักการะพระยืนชี้น้ิวที่มีความสูง 18 ศอก ลักษณะองค์พระจะยืนชี้น้ิว                          

ซึ่งมีความหมายว่า หากท่านชี้ไปทางทิศใดแล้ว ทิศน้ันก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง น าท่านพักอิริยาบถ             

น่ังจิบชา กาแฟ เพื่อชมบ้านรังนก เป็นอาคารที่ให้นกเข้ามาท ารัง ตัวอาคารจะมีช่องไว้ส าหรับ             

ระบายอากาศ จากน้ันน าท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวดากองจ าลอง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวพม่าที่อาศัย

อยู่ในแคว้นตะนาวศรีได้เดินทางมาสักการะแทนพระเจดีย์องค์จริง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ภายในพระ

เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ จากน้ันน าท่านชมเมืองมะริดบริเวณชายหาดด้านทิศ

เหนือ เป็นที่ตั้งของฟู้ดเซ็นเตอร์ คาสิโน พร้อมชมปากอ่าวของเมือง ชมทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ทั้งหมด 

800 เกาะ ท่านจะเห็นเกาะปาทอ ปาเทะ ซึ่งอยู่ใกล้ฝ่ังเมืองมากที่สุด ถัดออกไปเป็นเกาะกะลา 

จากน้ันก็ เป็นเกาะกาดัน ซึ่ งลักษณะตัวเกาะจะมีขนาดและสัณฐานคล้ายๆ กับเกาะภู เก็ต                     

มีผู้คนตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน มีถนนใช้สัญจรไปมาได้รอบเกาะ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND JADE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม       วัดเตเอกู-ร้านไข่มุก-บ้านไทยสิงขร-ด่านสิงขร-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่วัดเตเอกู เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระบิณฑบาตยาวสุดลูกหูลูกตา ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของ

พระเจดีย์  ท่านสามารถชมวิวแบบพาโนรามาอันสวยงามได้ จากน้ันน าท่านชมร้านไข่มุก                     

(South Sea Pearl) ที่ ร้ าน Royal Pearl เ ป็น ร้านขายไข่มุ กแท้  ท่ านสามารถเลื อกซื้ อ ไข่มุ ก                      

เป็นเคร่ืองประดับ เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกได้ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เมืองตะนาวศรี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

บ่าย น าท่านชมบ้านไทยสิงขร เป็นหมู่บ้านที่มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีวิถีชีวิตและ     

ภาษาพูดคล้ายคนไทยแถบจังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นคนสัญชาติไทย 

และบางส่วนได้ย้ายถิ่นฐานกลับประเทศไทยมาพ านักอยู่แถบอ าเภอทับสะแกเป็นจ านวนมาก            

หลังจากน้ันเดินทางสู่เมืองมูดอง ชายแดนประเทศพม่า 

เย็น ถึงด่านมูดอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า ข้ามด่านสิงขรกลับสู่ประเทศไทย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

2200 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ .... 
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ก าหนดการเดินทาง : ** ออกเดินทางทุกวันศุกร์ ** 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน  11,900 บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ    2,500 บาท 

      **หมายเหตุ   คณะเดินทางต่ ากว่า 6 ท่าน เพิ่มท่านละ 2500 บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 

 ค่าที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2 ท่าน จ านวน 2 คืน 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าด าเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า 

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าสินน้ าใจส าหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาส ารองที่น่ัง โดยการช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท 

 กรุณาส่งส าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง พร้อมแนบสลิปใบโอนเงินให้ทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันการจอง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 นับจากวันช าระ   ยึดเงินค่าทัวร์ท่านละ  3,000.-  

 7 วันก่อนเดินทาง  ยึดเงินค่าทัวร์ท่านละ  5,000.- 

 3 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 100 %  

หมายเหต ุ 
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 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม                      

ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  ภัยธรรมชาติ,              

การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะยึดถือ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 หากคณะใดมีความประสงค์ในการไหว้พระ 9 วัดในเมืองมะริด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่าน

ให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความต้องการได้ 

  
 

 

 


