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08.00 น. คณะพร้อมกนัที่จุดนดัหมาย ณ ด่านบ้านพนุ ้าร้อน หลงัจากผา่นพธีิการผา่นแดนแลว้ น าท่านขึ้นรถตูท้อ้งถ่ิน

กวา้งขวาง นัง่สบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขต
ตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่
ส าคญัอีกแห่งในอนาคต นัง่รถเลาะเลียบไปตามแม่น ้ า
ตะนาวศรี ผา่นหมู่บา้นชาวกะเหร่ียง เขาชา้งร้อง สะพานร้อย
ปีซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมยัที่พม่ายงัอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองขององักฤษ  

เที่ยง                            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลงัจากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองทวาย 
บ่าย               เดินทางถึงเมืองทวายหรือที่ชาวทอ้งถ่ินออกเสียงวา่ ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ อยูท่างภาค 
                           ตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่า ก่อนเขา้สู่เมืองทวายน าท่านผา่นชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน สร้างขึ้นเพือ่ระลึก 
                           ถึงนายพล อ่องซาน ซ่ึงเป็นวีระบุรุษและผูน้ าในการเรียกร้อง 
                           เอกราชของพม่า 
15.00  น. น าท่านสกัการะ วดัพระเจดีย์ชินโมทิพญา  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 
                           วดัที่ประดิษฐานพระพทุธรูปที่ท  าจากปูนผสมกบัช้ินส่วนของ 
                           ไมศ้รีมหาโพธ์ิ ตน้ที่พระองคท์รงประทบับ าเพญ็เพียรอยูจ่น 
                           ตรัสรู้กล่าวกนัวา่มี 4 องค ์มีผูน้ ามาประดิษฐานบนแพลอยมา 
                           จากลงักา องคห์น่ึงลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องคห์น่ึงมาติดที่เมืองไจกโ์ถ่ (Kyaikhto) องคห์น่ึงมาติดที่ 
                           วดัไจกค์ามิ เมืองไจคค์ามิ (Kyaikhami) และอีกองคห์น่ึงลอยน ้ ามาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายผุูห้น่ึงได ้
                           อญัเชิญมาประดิษฐานไวท้ี่วดัแห่งน้ี และถือวา่เป็นวดัที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นน าท่านชมองคพ์ระ 
                           นอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยูห่่างจากตวั 
                           เมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวดัที่ประดิษฐานพระนอนโลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร  

วนัแรก:         ด่านบ้านพนุ า้ร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง                                               (-/L/D) 
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                           และกราบไหวข้อพร พระทันใจ (นัตโบโบจี) ซ่ึงชาวพม่าและชาวมอญเช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะสม 
                          ปรารถนาทนัใจ  

18.00  น.            น าท่านชมและสกัการะ เจดีย์ชเวตองจา (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 ุ
                           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) 
08.00 น. น าท่านชม ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ใหทุ้กท่านอิสระในการเดินช็อปป้ิง พร้อมสมัผสัวถีิชีวติของชาวทวาย 

และบรรยากาศของตลาดที่ยงัคงความเป็นอดีตไวอ้ยา่งมาก ภาพวถีิชีวติเหล่าน้ีคงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะ
การพฒันาที่มาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกสมยัใหม่ สมควรแก่เวลา น าท่านชม โรงงานเม็ดมะม่วงหิม
พานต์ ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะไดเ้ห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานตอ์ยา่งละเอียดพร้อมเลือกซ้ือเป็น

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

วนัทีส่อง:      ตลาดร้อยปี – ท่าเรือน า้ลกึทวาย (หาดนาปูแล) – หาดมอมะกนั – เกาะลอยเซป่ิน                    (B/L/D) 
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ของฝากติดไมติ้ดมือกลบัไปใหค้นในครอบครัว เพือ่นที่ท  างาน และคนที่รู้จกั เม็ดมะม่วงหิมพานตเ์ป็นสินคา้
ส่งออกที่ส าคญัของเมืองทวายไปยงัประเทศจีน อินเดีย และไทย  

10.00 น.             น าท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน ้าลกึทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซ่ึงเป็นอภิมหาโปรเจกตค์วามร่วมมือ 
                           ระหวา่งไทยกบัพม่า คาดการณ์กนัวา่หากโครงการน้ีแลว้เสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ 
                           ของโลกตะวนัตกและตะวนัออก โครงการน้ี ถือเป็น 
                           ศูนยก์ลางระบบโลจิสติกส์ และการคา้ขนาดใหญ่ของ 
                           ภูมิภาคเช่ือมโยงการขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่ม 
                           เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศในแถบทะเลจีนใต ้ผา่น 
                           ทะเลอนัดามนั ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเป็นเสน้ทางที่ 
                           สามารถส่งสินคา้ทั้งไปและกลบัทางน ้ า ผา่นไปสู่กลุ่ม 
                           ประเทศตะวนัออกกลาง, ทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา ซ่ึงจะ 
                           ช่วยประหยดัตน้ทุนและระยะเวลาในการขนส่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ช่วยพฒันาการคา้ การลงทุน และเศรษฐกิจ 
                           ในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป เม่ือวนัที่ 2 พ.ย. 2553 บริษทั อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต ์จ  ากดั  
                           (มหาชน) หรือ ITD ไดร่้วมลงนามใน Framework Agreement กบั Myanmar Port Authority, Ministry of  
                           Transport ของสหภาพพม่า เพือ่ด าเนินการพฒันาโครงการท่าเรือน ้ าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเสน้ทาง 
                           คมนาคมเช่ือมระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพพม่า ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานในการพฒันาโครงการ  
                           ประกอบดว้ย  
                           1. ท่าเรือน ้าลึก  
                           2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
                          3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อ 
                              ส่งน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ เช่ือมระหว่างเมืองทวายสหภาพพม่า กับประเทศไทยที่บ้านพุน า้ร้อน จ. 
                              กาญจนบุรี 
                           4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ท  และศูนย์พักผ่อนพื้นที่โครงการต้ังอยู่ทิศตะวันตก 
                               เฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย  
                              ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที ่250 ตาราง 
                              กิโลเมตรประกอบด้วย ท่าเรือน ้าลึก 2 ท่า ส่วนที่เป็น 
                              นิคมอุตสาหกรรมส่วนทีพ่ักอาศัย ส่วนราชการ และ 
                              ส่วนอ านวย ความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริม 
                             ทะเลเป็นแนวหาดทรายมีความยาวมากกวา่ 12  
                             กิโลเมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่หาด 
                             มอมะกนั 
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เที่ยง เดินทางถึง หาดมอมะกัน ซ่ึงเป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในภาคตะนาวศรีแห่งน้ี หาดมอมะกนัมีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีตน้สนขึ้นเรียงรายเหมือนแตม้แต่งหาดมอมะกนัใหง้ดงามมากยิง่ขึ้น ในสมยัยคุอาณา
นิคมองักฤษ หาดมอมะกนัเป็นสถานที่พกัตากอากาศที่ขึ้นช่ือของพม่า  

                           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมหาดมอมะกนั (เมนูพิเศษ: Grilled Lobster) (มื้อที่ 4) 
บ่าย                     น าท่านเดินทางไปยงั เกาะลอยเซป่ิน เป็นเกาะเล็กๆ ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 200 เมตร บนเกาะแห่งน้ีมีองคพ์ระ

เจดียเ์หม่วยทิซ่ึงประดิษฐานพระเกศาธาตุไวบ้นยอดเจดีย ์เกาะลอยแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น กาน หน่ี (Kaan Ni) อยู่
ห่างจากตวัเมืองทวายประมาณ 26 กม. 

เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที ่5)จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ที่พกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
                            พักโรงแรม Maungmagan Beach Resort ติดหาดมอมะกนั 
 
 
 
 
 
                              
 
 

07:00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
08:00 น.            เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมะริด รถจะวิง่ไปบนถนนหมายเลข 8 หรือถนนเอเชีย  
                          AH112 ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย  

เราจะผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม สวนยางพารา อนัแสนร่มร่ืน ผ่านแนวเทือกเขาตะนาวศรีทีท่อดตัวยาวเหมือน
มังกร และหมู่บ้านน้อยใหญ่อันแสนประทับใจ รถจะจอดเป็นระยะให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตลอดการ
เดินทาง  

 

เที่ยง              บริการอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

บ่าย                  น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองมะริด ผา่นสะพานขา้มแม่น ้ าตะนาวศรี หรือ สะพานจวยกู ใหท้่านสมัผสัปากแม่น ้ า 
                         ตะนาวศรีที่ไหลมาจากเมืองทวาย แลว้ออกสู่ทะเลอนัดามนัที่เมืองมะริด  
                         หลงัจากเดินทางถึงเมืองมะริด น าท่านเช็คอินที่โรงแรม Hotel Grand Jade/Green Eyes Hotel จากนั้นน า 
                         ท่านไปนมสัการ เจดีย์เตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซ่ึงเป็นเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของมะริด องคพ์ระเจดีย ์
                         ตอนล่างประดบัทองค าเปลวส่วนยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองค าหนกั 32 กิโลกรัมยอดฉตัรประดบัดว้ยอญัมณีมีค่ากวา่  

วนัทีส่าม:      ทวาย – มะริด – เจดย์ีเตนดอจ ี(เจดย์ีคู่บ้านคู่เมืองมะริด)                                                  (B/L/D) 
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                         3,000 ช้ิน พระอุโบสถอาย ุ200 ปี ประดิษฐานพระพทุธรูปปางป่าเลยไ์ลยช์าวมะริดเช่ือวา่หากไดส้มัผสัพระบาท 
                         ท่านแลว้ความเจบ็ไขจ้ะหายไปและมีเสาบวัแปดเหล่ียมศิลปะแบบไทยอยูด่ว้ย บนวดัแห่งน้ีท่านสามารถมองเห็น 
                         วิวทิวทศัน์ของเมืองมะริดไดค้รบ 360 องศาเป็นภาพที่งดงามและประทบัใจอยา่งยิง่ 
ค า่                                    บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ: Grilled Lobster ท่านละ 1 ตัว) (มื้อที่ 8)  จากนั้นน าทา่น 
                         เดินทางกลบัโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
  
 
 
07.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)   
08.00 น.             น าท่านชมและสกัการะ วดัตอเจ้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209  ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ 
                           ประดิษฐานพระพทุธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรีอยธุยา และนครศรีธรรมราช พร้อมชมความงดงามของ 
                           พระทิพยภาวนานนัทะอนุราษฏร์รังสี อาย ุ118 ปีประดิษฐานอยูบ่นชุกชีไมส้กั มีซุม้ไมส้กับรรจงประณีตศิลปะ 
                           มณัฑเลย ์วดัน้ีมีเจา้อาวาสมาแลว้ทั้งส้ิน 14  รูป เจา้อาวาสรูปที่สองเป็นคนไทย 
09.00 น.             น าท่านไปยงัตลาด เซกแหง่ ซ่ึงเป็นตลาดเทศบาลเมืองมะริด ใหท้่านอิสระในการเดินช็อปป้ิงและเลือกซ้ือของ

ฝากพร้อมสมัผสัวถีิชีวติของชาวมะริดที่ยงัคงความเป็นอดีตไว้
อยา่งมาก 

10.00 น.             ออกเดินทางสมัผสัวถีิชีวติชาวเมืองมะริดผา่นอุตสาหกรรม 
                          ประมงอาทิ ฟาร์มเลีย้งปูน่ิม ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑส่์งออกที่ส าคญั 
                           อยา่งหน่ึงของเมืองมะริดปัจจุบนัพม่าเป็นผูผ้ลิตอาหารทะเล 
                          อนัดบัที่ 18 ของโลก และบอ่กุง้มงักรเป็นตน้ 
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
                                         (เมนูพิเศษ: กั้งทอดกระเทียม) (มื้อที่ 10)    

วนัทีส่ี่:    วดัตอเจ้า – ตลาดเซจ ี– วดัพระนอนอตูละชเวทลัเยือง – เจดย์ีชเวดากองจ าลอง – เจดย์ีปอดอมู                                                                                  
                (B/L/D)             



โปรแกรมทวัร ์ทวาย- มะรดิ – ตะนาวศร ี  
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บ่าย                  จากนั้น น าท่าน น่ังเรือชมอ่าวมะริด ที่คลาคล ่าไปดว้ยเรือขนส่งสินคา้ เรือประมง และเรือโดยสาร เราจะนัง่เรือ 
                         ออ้มเกาะสมัปทาน ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆ เช่น โรงงาน 
                         ปลาป่น ฟาร์มปูน่ิม อู่ต่อเรือ และโรงงานแปรรูปไม ้เป็นตน้  
                         จากนั้นน าท่านนมสัการ องค์พระนอนอตูละชเวตาลยีว  
                         บน เกาะปาเทท (Pa Htet) พระนอนองคน้ี์มีความยาว 66 เมตร  
                         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ภายในองคพ์ระพทุธรูปมีหอ้งต่างๆ ที่ 
                         ประกอบดว้ยจิตกรรมฝาผนงัแสดงเร่ืองราวพทุธชาดกและพทุธ 
                         ประวติั มีพระพทุธรูปประดิษฐานอยูต่ามฝาผนงันบัพนันบั 
                         หม่ืนองคภ์ายในองคพ์ระพทุธรูปมีหอ้งต่างๆ ที่ประกอบดว้ยจิตกรรมฝาผนงัแสดงเร่ืองราวพทุธชาดกและพทุธ 
                         ประวติัมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยูต่ามฝาผนงันบัพนันบัหม่ืนองค ์น าท่านเดินทางไปยงั เจดีย์ปอดอมู ซ่ึงมีอาย ุ
                         มากกวา่ 700 ปี ชาวมะริดจะมาขอพรตรงจุดอธิษฐาน แลว้หนั 
                         หนา้เขา้หาองคพ์ระเจดีย ์เช่ือกนัวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะ 
                         ส าเร็จผล สมความปรารถนา และบริเวณเจดีย ์มีรูปป้ันของ พ่อ 
                         ครูโพมินข่อง ผูส้ าเร็จอภิญญาแห่งเขาโปปา ผูไ้ดก้ายวชัระเป็น 
                         อมตะไม่มีวนัตาย เป็นที่นบัถือในหมู่ชาวไทยใหญ่ พม่า และ 
                         มอญ หากอธิษฐานขออะไรกบัทา่นจะส าเร็จผลสมความ 
                         ปรารถนาทนัใดนอกจากนั้นที่เจดียป์อดอมูแห่งน้ียงัเป็นจุดชมววิ 
                         พระอาทิตยต์กดินที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองมะริดอีกดว้ย 
เย็น                   ชม เจดีย์ชเวดากองจ าลอง หรือ เจดีย์มหาเตธิชายา (MahaTheidizaya Pagoda) ซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2004 
                         โดยจ าลองมาจากองคม์หาเจดียช์เวดากองที่ยา่งกุง้ ภายในวิหารโอ่โถงกวา้งใหญ่มีภาพวาดบอกเล่าเร่ืองราวการ 
                         ก่อสร้างองคพ์ระเจดียไ์วร้อบทิศ  
ค า่             บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ: ปูน่ิมทอดกระเทยีม) (มื้อที่ 11)    
                          หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 
 

07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)    
08.00                ออกเดินทางสู่ เมืองตะนาวศรี  เมืองคา้ขายที่ส าคญัในอดีตริมแม่น ้ าตะนาวศรีหรือที่ชาวพม่า เรียกขานกนัทัว่ไป 

                         วา่ ‘ตะหน่ินตาหยี่’ ในสมยักรุงศรีอยธุยาเมืองตะนาวศรีเป็นหน่ึงในเมืองพระยามหานครที่ตอ้งเขา้มาถือน ้ า 

                         พพิฒัน์สตัยา หลงัจากเดินทางถึงเมืองตะนาวศรี สกัการะ  เสาหลกัเมืองตะนาวศรี ซ่ึงเช่ือกนัวา่หญิงสาวที่ช่ือ ‘ชิน 

วนัทีห้่า:       มะริด – ตะนาวศรี –  เกาะสอง                                                                                     (B/L/D) 
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                        มะเอ่าตา’ ไดส้ละชีวติเพือ่ปกปักรักษาเสาหลกัเมืองแห่งน้ี จากนั้น ชมเมืองตะนาวศรี ดูตลาดริมแม่น ้ า และวถีิชีวติ 

                        ของชาวตะนาวศรี  

เที่ยง                             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 13) 

บ่าย                 ออกเดินทางสู่เกาะสอง รถวิง่ไปตามถนนสาย AH112 ผา่นสวนปาลม์นบัหม่ืนๆ ไร่ ผา่นเมืองปกเป้ียน มะลิวลัย ์ 

                       ซ่ึงเป็นชุมชนชาวไทยพลดัถ่ินขนาดใหญ่ในมณฑลตะนาวศรี 

เย็น                 เดินทางถึงเมืองเกาะสองหรือ กอตอง (Kawthaung) เป็นเมืองที่ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi  

                              Division) อยูต่รงขา้มจงัหวดัระนอง โดยมีแม่น ้ ากระบุรีกั้น แม่น ้ าสายน้ีคนทอ้งถ่ินเรียกวา่แม่น ้ าปากจัน่ ส่วนคน 

                       พม่าเรียกวา่แม่น ้ าจนั ในสมยัอาณานิคมองักฤษระหวา่งปี  

                      1824-1948 เกาะสองถูกเรียกวา่ ‘Victoria Point’ แต่ 

                       ต่อมาในสมยัรัฐบาลทหาร (SLORC) ขึ้นมาปกครอง ก็ได ้

                       เปล่ียนเป็น ‘บุเรงนองพอ้ยนท’์  

ค า่                   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 14)  

                      หลงัรับประทานอาหาร ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

                      พักโรงแรม Victoria Cliff Hotel & Resort  ระดับ 4 ดาว (ติดทะเลอันดามัน)                              

 
 
 
07.00  น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)   
08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม น าท่านสกัการะ เจดีย์ปิดอว์เอ (Pyi Daw Aye Pagoda) เจดียคู์่บา้นคู่เมืองเกาะสอง 

ตั้งอยูบ่นเนินเขาพร้อมขอพร ‘นัตโบโบจี’ หรือ ‘เทพทันใจ’ และชมววิทิวทศัน์รอบเกาะสวยงาม จากนั้นชม 

อนุสาวรีย์บุเรงนอง ชาวพม่าไดส้ร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองคท์ั้งที่บุเรงนองไม่เคย

เสด็จมาที่เกาะสองเลย ชม ตลาดเซจี แหล่งช็อปป้ิงของ

ที่ระลึก ท่านสามารถซ้ือผา้โสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา 

ซ่ึงมีใหเ้ลือกทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบที่ตอ้งฝนท่อนทา

นาคากบัแผน่หินเอง และยงัมีเคร่ืองหวาย ไมแ้กะสลกั

และเคร่ืองประดบัต่างๆ มากมาย  

วนัทีห่ก:      เกาะสอง – เจดย์ีปิดอเอ้ – ตลาดเซจ ี– บุเรงนองพ้อยท์ – ท่าเรือเกาะสอง – ท่าเรือระนอง   (B/L/-) 
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เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 16) 

บ่าย             น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเกาะสอง ผา่นพธีิการผา่นแดนออกจากพม่า น าท่านนัง่เรือ Speed Boat เขา้สู่  
                          จ.ระนอง ประเทศไทย ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง กลบัเขา้สู่ประเทศไทยโดยสวสัดีภาพและประทบัใจ 
 
 

     ขอบคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพือ่ความเหมาะสม
และเพือ่ผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 


