
STM 111      เกาะสอง – เกาะหวัใจมรกต –เกาะตาฟกุ  

                        เกาะยา่นเชือก-น ้าตกมะลิวลัย-์วดัไทยมะลิวลัย ์

                           2 คืน 3 วนั 

โปรแกรมทวัรเ์กาะสอง เกาะหวัใจมรกต เกาะตาฟกุ 

เกาะยา่นเชอืก น า้ตกมะลวิลัย ์วดัไทยมะลวิลัย ์ 

3 วนั 2 คนื (STM111) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง   
 
 
 

 
08.00 น. รับคณะที่จุดนดัหมาย ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามนั จ.ระนอง ผา่นขั้นตอนการผา่นแดนออกจากประเทศไทย 

(การผ่านแดนต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่าน้ัน) 
09:00 น.             เรือออกจากท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั จ.ระนอง ผา่นจุดตรวจคนเขา้เมืองที่เกาะสน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เกาะสอง 
10:00 น.             เดินทางถึง เกาะสอง (Kawthaung) หรือที่เรียกวา่ ‘Victoria Point’ ในสมยัอาณานิคมองักฤษ จากนั้น

น าท่านขึ้นรถตูป้รับอากาศทอ้งถ่ินเพือ่น าท่านไปนมสัการ เจดีย์ปิดอว์เอ้ (Pyi Daw Aye Pagoda) หรือ 
‘เจดีย์แห่งความสงบร่มเยน็’ ภายในประดิษฐานพระสาริกธาตุ และบริเวณโดยรอบเจดียมี์สตัวพ์าหนะหรือ
สตัวป์ระจ าวนัเกิดตามแต่ละทิศ คนพม่าจะมาขอพรและสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดและสตัวพ์าหนะเหล่าน้ี
เพือ่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ นอกจากนั้นกมี็รูปป้ันเร่ืองราวพระเจา้สิบชาติและนตัโบโบจีหรือเทพทนัใจ
ใหก้ราบไหว ้เจดียปิ์ดอวเ์อต้ั้งอยูบ่นเขามองเห็นววิทิวทศัน์ของทะเลอนัดามนัฝ่ังประเทศเมียนมาไดอ้ยา่ง

วันที่ 1:              ท่าเรือ Grand Andaman – เกาะสอง – เจดีย์ปิดอว์เอ้ – อนุสาวรีย์บุเรงนอง – น ้าตกมะลิวัลย์ – วัดไทย 
                          มะลิวัลย์ – บ่อน ้าร้อน – จุดชมวิว 555 (ภูสามห้า)                                                                          (-/L/D)          



STM 111      เกาะสอง – เกาะหวัใจมรกต –เกาะตาฟกุ  

                        เกาะยา่นเชือก-น ้าตกมะลิวลัย-์วดัไทยมะลิวลัย ์

                           2 คืน 3 วนั 

ชดัเจน จากนั้นชม อนุสาวรีย์บุเรงนอง ยนืหนัหนา้ไปยงัฝ่ังประเทศไทย มือกุมดาบ และมีเสาธงชาติพม่า
ประดบัอยูใ่กล้ๆ  สร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค ์ทั้งที่บุเรงนองไม่เคยมาที่
เมืองเกาะสองเลย พร้อมชมจุดชมววิทะเลอนัดามนัที่ ‘Victoria Point’  

เที่ยง                                  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 
บ่าย               น าท่านชม น ้าตกมะลิวัลย์ (Maliwun Waterfall) ตั้งอยูท่ี่เขามะลิวลัย ์เป็นน ้ าตกขนาดกลางที่มีน ้าใส 
                           สะอาดตลอดทั้งปี ซ่ึงชาวพม่านิยมเดินทางมาเยอืนในเทศกาลต่างๆ น ้ าตกแห่งน้ีตั้งอยูท่างทิศเหนือของ 
                           เมืองเกาะสอง อยูห่่างออกไป 24 ไมล ์จากนั้นชม วัดชานจอง หรือ วัดไทย ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นมะลิวลัยซ่ึ์งเป็น 
                           หมู่บา้นคนไทยพลดัถ่ินขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงของพม่าตอนใต ้ชม เจดีย์ทรงพทุธคยา สีทองอร่ามสวยงาม 
                           พร้อมพดูคุยกบัพระสงฆช์าวไทยพลดัถ่ินที่จ  าพรรษาอยูท่ี่วดัแห่งน้ี วดัชานจองหรือวดัไทยมะลิวลัย ์
                           แห่งน้ีเพิง่สร้างใหม่ วดัเก่าตั้งอยูริ่มน ้ า ญาติเจา้เมืองมะลิวลัยจึ์งบริจาคที่ดินใหส้ร้างวดัใหม่ รายรอบสมัผสั 
                          ไดถึ้งกล่ินอายความเป็นวดัไทย จากนั้นใหท้่านผอ่นคลายที่ บ่อน ้าร้อนมะลิวลัย์ เป็นน ้ าร้อนที่เกิดขึ้นเองตาม 
                           ธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 40-60 องศา สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเกาะสอง 
เย็น                     น าท่านขึ้นไปยงั จุดชมวิว 555 หรือที่เรียกกนัวา่ ภูสามห้า เป็นจุดชมววิที่มีความสูง 555 เมตร ถือเป็นจุดชม

ววิที่สูงที่สุดของเกาะสองและมองเห็นววิทิวทศัน์ทั้งฝ่ังพม่าและฝ่ังไทยไดค้รบ 360 องศาพร้อมชมพระ
อาทิตยล์าลบัฟ้าอนัแสนประทบัใจ  

ค า่                                       บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
                          พกัโรงแรม Victoria Cliff Hotel & Resort หรือ Grand Andaman (ระดับ 5 ดาว) 
 

 
 
 
07.00 น.                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00 น.           ออกเดินทางสู่ เกาะย่านเชือก (ZardattGyi Island) ใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัการล่องเรือกลางทะเลอนัดา 
                         มนั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที บนเรือมีเส้ือชูชีพ  
                         อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน น ้ าด่ืมบริการ ตลอดการเดินทาง หลงัจากเดินทางถึง 
                         เกาะยา่นเชือก ชมความสวยงามและความหลากหลายของปะการังน ้ า 
                         ต้ืน อาทิปะการังเขากวาง ปะการังผกักาด ปะการังโตะ๊ ปะการัง 
                         สมอง ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ ที่สามารถพบเห็นไดอ้ยา่งง่ายดาย  
                        (มีโอกาสพบหมึกกระดองขนาดใหญ่บริเวณนี้) จากนั้นน าทา่นเดินทาง 

วันที่สอง: เกาะย่านเชือก – เกาะตาฟุก – เกาะหัวใจมรกต – ด าน ้า ดูปะการัง                                         (B/L/D)                         



STM 111      เกาะสอง – เกาะหวัใจมรกต –เกาะตาฟกุ  

                        เกาะยา่นเชือก-น ้าตกมะลิวลัย-์วดัไทยมะลิวลัย ์

                           2 คืน 3 วนั 

                       สู่ เกาะตาฟุ๊ ก (Dunkin Island) หรือ  
                       ‘Phyu Island’ เป็นเกาะที่มีชายหาดขาว 
                       สะอาดนุ่มละเอียด ท่านสามารถเล่น 
                       น ้ าหนา้หาดหรือเดินชมธรรมชาติตาม 
                       แนวชายหาด 
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  และ 
                       พักผ่อนตามอัธยาศัย  
บ่าย                น าท่านเดินทางสู่ เกาะหัวใจมรกต  
                       (Cock’s Comb Island) หากมองจาก 
                       มุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกต ที่งดงามอยา่งมาก ส่วนดา้นในท่านจะไดพ้บความงามของตน้กลัปังหา  
                       ปะการังอ่อนสีสนัสดใส แหวกวา่ยท่ามกลางฝงูปลากะตกันบัลา้นตวั ที่ค่อยดกักินแพลงกต์อนอยูห่นา้ 
                       ทางเขา้ถ ้า (ถ้าสภาพคล่ืนลมแรงและม ี
                       คล่ืน สูงจะเปลีย่นไปด าน ้าที่เกาะใกล้เคยีง 
                       แทน) หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ 
                       โรงแรม  

เย็น                              บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  
                      (มื้อที่ 5) หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกัและ 
                      พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
                      พกัโรงแรม Victoria Cliff Hotel & Resort หรือ Grand Andaman (ระดับ 5 ดาว) 
                      ***หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์ในวนันี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศและคล่ืนลมในทะเล 

                         

 
 
07.00 น.                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)  
08.00 น.       พาชม ตลาด Myo Ma Market หรือ ตลาดใหญ่ (ตลาดเซจี) สมัผสับรรยากาศตลาดทอ้งถ่ิน ใหท้่านอิสระ 
                     เลือกซ้ือสินคา้และของฝาก สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั 
10:00 น.        เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน น าท่านผา่นพธีิการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย ผา่นการตรวจ 
                      คนเขา้เมือง น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

วันที่สาม:      ตลาดใหญ่ – เกาะสอง – ท่าเรือแกรนด์อันดามัน – ระนอง                                                (B/-/-)                         



STM 111      เกาะสอง – เกาะหวัใจมรกต –เกาะตาฟกุ  

                        เกาะยา่นเชือก-น ้าตกมะลิวลัย-์วดัไทยมะลิวลัย ์

                           2 คืน 3 วนั 

       ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ 

อตัราคา่บรกิาร  
 

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัห้องละ 2 ท่าน 

 
ผู้ใหญ ่

ราคา (บาท) 

 
ราคาเด็ก 

ราคา (บาท) 

 
พกัเดีย่ว (บาท) 

 
โรงแรม Grand Andaman หรือ Victoria 
Cliff Resort & Hotel (ระดบั 5 ดาว)   

 
9,900.- 

 
6,900.- 

 
 

 
3,500.- 

 
 

 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่าหนงัสือผ่านแดนและค่าธรรมเนยีมขึน้เกาะในพม่า 
2. ค่าเรือ Speed Boat น าเท่ียวตามโปรแกรม 

3. ค่าอปุกรณด์ าน า้และเส้ือชชูีพ 

4. ค่าท่ีพกัโรงแรม  2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
5. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามท่ีระบใุนรายการ  
6. ค่าน า้ดืม่และผา้เย็น ระหว่างการเดนิทาง 

7. ค่าไกดท์อ้งถ่ินผูเ้ชี่ยวชาญน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

8. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ  
9. ค่าประกนัอบุตัเิหตสุ าหรบันกัท่องเที่ยว 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศพัท/์ ค่ามินบิาร ์ฯลฯ 

2. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนอืจากรายการท่ีระบไุว ้

3. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

หมายเหต ุ

- บริการน า้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั 

สิง่ท่ีควรเตรียมไป:  

1. บตัรประจ าตวัประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอรต์ กรณีชาวตา่งชาติ) 

2. ชดุว่ายน า้ ครีมกนัแดด แว่นกนัแดด กลอ้งถ่ายรปู 

3. ชดุส าหรบัเปล่ียนท่ีโรงแรม 

เอกสารท่ีใชใ้นการเดินทาง 

ส าเนาบตัรประชาชนใบเดียวเท่านัน้ 


