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เกีย่วกบัเกาะ ออ๊ค บ็อก (Auk Bok Island) 
 

 
 

Auk Bok เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะมอสคอส (Moscos Archipelago) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทะเลอนัดามนั ฝ่ัง
ประเทศเมียนมา มีความยาว 70 กม. อยูใ่นเขตเมืองทวาย หมู่เกาะมอสคอสนั้นจดัเป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน ้ าต้ืนที่สมบูรณ์ 
สวยงามที่สุด จนทางรัฐบาลพม่าประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและเป็นเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าในปี ค.ศ. 1982  
 
เกาะ Auk Bok มีหาดทรายขาว น ้ าทะเลใส ท าใหม้องเห็นความงามใตผ้นืน ้ าที่ชดัเจน ฝงูปลาเล็กปลานอ้ยสีสนัสดใสแหวกวา่ย
อยูใ่ตน้ ้ า แนวปะการัง และดอกไมท้ะเลหลากสีบานสะพร่ัง บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผอ่น และด าน ้ าต้ืน 
(Snorkeling) เป็นอยา่งยิง่  
 
สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนมาได้อย่างเต็มอิ่มกับโปรแกรมทัวร์ทวาย หมู่เกาะมอสคอส 3 วัน 2 คืน  
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โปรแกรมการเดนิทาง 
       
 

 
                                                                                                                         

 
08.00  น. คณะพร้อมกนัที่จุดนดัหมาย ณ ด่านบ้านพนุ ้าร้อน หลงัจากตรวจเอกสารผา่นแดนแลว้ น าท่านขึ้นรถตูท้อ้งถ่ิน

กวา้งขวาง นัง่สบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซ่ึงเป็นเมือง
เศรษฐกิจที่ส าคญัอีกแห่งในอนาคต นัง่รถเลาะเลียบไปตามแม่น ้ าตะนาวศรี หรือ“ ตะหน่ินตะยี” ในภาษาพม่า 
ซ่ึงมีสายแร่ทองค า และจะเห็นชาวบา้นร่อนทองกนัอยูใ่นน ้ า ผา่นหมู่บา้นชาวกะเหร่ียง เขาชา้งร้อง สะพานร้อย
ปีซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมยัที่พม่ายงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ ก่อนน าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านภูเขา
สามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพือ่พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

เที่ยง                            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลงัจากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย 
บ่าย               เดินทางถึงเมืองทวายหรือที่ชาวทอ้งถ่ินออกเสียงวา่ ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ อยูท่างภาค 
                           ตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่า ก่อนเขา้สู่เมืองทวายน าท่านผา่นชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน สร้างขึ้นเพือ่ระลึก 
                           ถึงนายพล อ่องซาน ซ่ึงเป็นวีระบุรุษและผูน้ าในการเรียกร้องเอกราชของพม่า 
15.00  น. น าท่านไปสกัการะ พระเจดย์ีชินโมทิพญา  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 
                           วดัที่ประดิษฐานพระพทุธรูปที่ท  าจากปูนผสมกบัช้ินส่วนของ 
                           ไมศ้รีมหาโพธ์ิ ตน้ที่พระองคท์รงประทบับ าเพญ็เพียรอยูจ่น 
                           ตรัสรู้กล่าวกนัวา่มี 4 องค ์มีผูน้ ามาประดิษฐานบนแพลอยมา 
                           จากลงักา องคห์น่ึงลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องคห์น่ึงมา 
                           ติดที่เมืองไจกโ์ถ่ (Kyaikhto) องคห์น่ึงมาติดที่วดัไจกค์ามิ  
                           เมืองไจคค์ามิ (Kyaikami) และอีกองคห์น่ึงลอยน ้ ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายผุูห้น่ึงไดอ้ญัเชิญมา 
                           ประดิษฐานไวท้ี่วดัแห่งน้ี และถือวา่เป็นวดัที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นน าท่านชมองคพ์ระนอนที่ใหญ่ 
                           ที่สุดในทวาย ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่่างจากตวัเมืองทวายประมาณ  
                           6 กิโลเมตร เป็นวดัที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหวข้อพร  
                           เทพทันใจ (นัตโบโบจี) ซ่ึงชาวพม่าและชาวมอญเช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ  

18.00  น.            น าท่านชมและสกัการะ พระเจดีย์ชเวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซ่ึงมีองคพ์ระเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในเมือง 
                           ทวายภายในพระวหิารประดิษฐานพระพทุธรูปโลกะมารชินปางมารวชิยั อาย ุ141 ปีในช่วงปีพ.ศ. 2417 มีกลุ่มผู ้
                           เผยแผศ่าสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมณัฑะเลยเ์พือ่ขอพระราชทานพระพทุธรูปจากพระเจา้มินดงเพือ่น ามา 
                           ประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจา้มินดงจึงพระราชทานพระพทุธรูปทองเหลืองเก่าแก่ องคน้ี์ให ้วดัน้ีก่อสร้างเม่ือ 
                           พ.ศ. 2304 มีอายมุากกวา่ 250 ปี ณ วดัแห่งน้ีมีพพิธิภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณต่างๆ มากมาย อาทิ หินทะนาคาอาย ุ

วนัแรก: ด่านบ้านพนุ า้ร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง – ขอพรเทพทันใจ (นัตโบโบจ)ี               (-/L/D) 
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                           ร้อยปี ปืนใหญ่สมยักรุงศรีอยธุยา พระพทุธรูปส าลิดศิลปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ   

19.00  น.              บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นน าท่านเช็คอินที่โรงแรม Golden Guest  

                      Hotel/Zayar Htetsan หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวตองจา 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวสัดียามเชา้ค่ะ               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ นัง่เรือสู่เกาะ Auk Bok (South Moscos Island) ระหวา่งที่รอเรือ ท่านสามารถ 
                           ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศหมู่บา้นชาวประมง สมัผสัวถีิชีวติที่เรียบง่ายและสวยงามของชาวบา้น จากนั้น น าทา่น 
                           เดินทางสู่ เกาะ Auk Bok โดยเรือ Speed Boat ล าใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีเท่าน้ัน) บนเรือเราม ี
                           อาหารและเคร่ืองด่ืมบริการด้วยเช่นกัน อ่ิมอร่อยไปพร้อมกบัการสมัผสับรรยากาศของทะเลอนัดามนั ฝ่ัง 
                           ประเทศเมียนมาที่สวยงามใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัการล่องเรือกลางทะเลอนัดา บนเรือมีเส้ือชูชีพ  อุปกรณ์ด า 
                น ้ าต้ืน  

08.00 น.             เดินทางถึง  เกาะ Auk Bok  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทะเล 
                           อนัดามนั ฝ่ังประเทศเมียนมา น าท่านชมและสมัผสัความสวยงาม 
                           ของทอ้งทะเลสีคราม ท่านอาจะเดินชมชายหาดที่ทอดยาวกบัทิวทศัน์ 
                           ที่สวยงาม หรือด าน ้ าต้ืน (Snorkeling) พร้อมเส้ือชูชีพและ 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุ

กลางคืน 

พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง: เกาะ Auk Bok (South Moscos Island) – หาดมอมะกนั (Maungmagan Beach)                   (B/L/D) 
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                           อุปกรณ์ด าน ้ าที่ทวัร์จดัเตรียมไวใ้ห้ สมัผสัโลกใตท้อ้งทะเลอนัดามนัฝ่ังประเทศเมียนมาไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
เที่ยง                   บริการอาหารเที่ยงแบบทะเลป้ิงย่าง (Seafood BBQ) (มื้อที่ 4) นอกจากนั้นยงัมีผลไมต้ามฤดูกาล และ 
                           เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ  ไวบ้ริการท่านอยา่งเตม็ที่ จากนั้นใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยับนเกาะสวาท หาดสวรรค ์
                           แห่งพม่าตอนใต ้
 
บ่าย                    หลงัอาหาร เราจะพาท่านไปด าน ้ าต้ืน (Snorkeling) อีกจุดหน่ึงของเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด  
                           ท่านสามารถเล่นน ้ าหนา้หาดหรือเดินชม 
                           ธรรมชาติตามแนวชายหาดหรือจะเดิน  
                           Trekking ขา้มไปอีกฝ่ังหน่ึงของเกาะที่เป็น 
                           ทะเลเปิด (Open Sea) ไกลออกไปเป็นเขต 
                           เช่ือมต่อระหวา่งทะเลอนัดามนักบัมหาสมุทร 
                           อินเดียใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัโลกใต ้
                           ทอ้งทะเลอนัดามนัของประเทศเมียนมาอยา่ง 
                           เตม็อ่ิม สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ 
                           ท่าเรือระหวา่งทางชมพระอาทิตยล์าลบัฟ้าอนั 
                           สวยงาม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หาดมอมะกนั (Maungmagan Beach Resort) 
เย็น เดินทางถึง หาดมอมะกัน ซ่ึงเป็นชายหาดที่ขึ้นช่ือที่สุดในพื้นที่เขตตะนาวศรีแห่งน้ี หาดมอมะกนัมีความยาว

ประมาณ 8 กิโลเมตร มีตน้สนขึ้นเรียงรายเหมือนแตม้แต่งหาดมอมะกนัใหง้ดงามมากยิง่ขึ้น ในสมยัยคุอาณา
นิคมองักฤษ หาดมอมะกนัเป็นสถานที่พกัตากอากาศที่ขึ้นช่ือของพม่า                            

ค า่                                     บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร ริมหาดมอมะกัน (เมนูพิเศษ: Grilled Lobster) (มื้อที่ 5)                      
                          หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้ที่พกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
                          พักโรงแรม Golden Guest Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
                              
 
 
 
07.00  น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพือ่น าท่านไปชมและสมัผสั ตลาดเช้ากันนาเส่ ซ่ึงเป็นตลาดสดที่คึกคกัไปดว้ยผูค้น

มากมาย มีสินคา้ เช่น อาหารทะเลสด ผกั และผลไมพ้ื้นเมือง จ  าหน่ายมากมาย ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติชาวทวาย
อยา่งใกลชิ้ดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเชา้ก่อนเดินทางกลบัด่านบา้นพนุ ้ าร้อน  

วนัทีส่าม:   ตลาดเช้า – ทวาย – ด่านบ้านพนุ า้ร้อน                                                                         (B/L/-) 
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10.00 น.             เดินทางออกจากเมืองทวาย เพือ่กลบัสู่ด่านบา้นพนุ ้าร้อน จ.กาญจนบุรี 
เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 
บ่าย เดินทางถึงด่านบา้นพนุ ้ าร้อน น าท่านผา่นพธีิการผา่นแดนออกจากพม่า เขา้สู่ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้

เมือง น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 
 

 ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ช้บริการ  
 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิาร  

อตัราคา่บรกิาร / จ านวน  
พกัห้องละ 2 ท่าน 

 
ราคา/ท่าน (บาท) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่/ท่าน (บาท) 

 
โรงแรม Golden Guest Hotel 

 
8,900.- 

 
1,500.- 

 

 
 
โรงแรม Golden Guest Hotel 
 

 
 

 อตัราน้ีรวม  

1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ V.I.P ตลอดการเดนิทาง 3 วัน  

2. ค่าท่ีพกัโรงแรมในทวาย  2 คืน  
3. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามท่ีระบใุนรายการ (เมนพูิเศษ: Grilled Lobster) 

4. ค่าหนงัสือผ่านแดนไทย – พม่า (Temporary Border Pass)  

5. ค่าน า้ดืม่และผา้เย็น ระหว่างการเดนิทาง 

6. ค่าไกดท์อ้งถ่ินผูเ้ชี่ยวชาญน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 



STM 101A        ทวาย- หาดเมาะมะกนั 
            เกาะ Auk Bok (South Moscos Island) 

2D3N 
 

7. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ  
8. ค่าเรือไปเท่ียวเกาะ Auk Bok 

9. อปุกรณด์ าน า้ตืน้ + เส้ือชชูีพ 

10. ประกนัการเดนิทาง วงเงนิประกนั 1,000,000 บาท/ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าวีซ่าหรือ Enter Permit (EP) ของชาวตา่งชาต ิ(จ่ายเพิ่มท่านละ 10 USD) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศพัท/์ ค่ามินบิาร ์ฯลฯ 

3. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนอืจากรายการท่ีระบไุว ้

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (แลว้แต่ความพึงพอใจในการใหบ้ริการครบั) 

 

หมายเหต ุ

- บริการน า้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั 

สิง่ท่ีควรเตรียมไป: สมัภาระส่วนตวั เช่น รองเทา้สวมใส่สบาย หมวก ไฟฉาย ยารกัษาโรค ฯลฯ 

เอกสารท่ีใชใ้นการเดินทาง 

บตัรประชาชนใบเดียวเท่านัน้ 

 
 
 
 


