
 

เกาะหวัใจ - ระนอง 

3วนั 2คนื 

โดยเรอื Speed Boat (แบบจอยทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก : รบัเขา้สนามบนิระนอง  – โรงแรมในเมอืงระนอง                                     (-/-/-)  

เดนิทางถงึสนามบนิระนอง รถตูร้อรบัท่าน และน าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่ัก  รถตูน้ าท่านเดนิทางเขา้

โรงแรมทีพ่ัก ในตวัเมอืงระนอง ตามระบุ พักผ่อนตามอธัยาศยั   



 

วนัทีส่อง : เกาะหวัใจมรกต – เกาะฮอรส์ชู – เกาะตาฟุ๊ ก – เกาะยา่นเชอืก – โรงแรมแกรนดอ์นัดา

มนั เกาะสน           (B/L/D)  

รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น.  รถรับจากโรงแรมในตวัเมอืงระนอง ออกเดนิทางไปยังท่าเรอื  

08:00 น.   เดนิทางถงึ ท่าเรอืแกรนดอ์นัด ามัน(ระนอง) ผ่านขัน้ตอนการท าเอกสารผ่านแดน ณ ท่าเรอื

แกรนดอ์นัดามัน (ชา กาแฟ ขนมปัง)  

09:00 น.   เรอืออกจากท่าเรอืแกรนด ์อนัด ามัน(ระนอง) ไปท่าเรอืโรงแรมแกรนดอ์นัดามัน  (เกาะสน 

พม่า) ผ่านวธิกีารดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

09:30 น.   เรอืออกจาก ท่าเรอืโรงแรมแกรนดอ์นัดามัน (เกาะสน พม่า) ลอ่งทะเลอนัด ามันผ่าน หมู่

เกาะ ตา่งๆชมบรรยากาศธรรมชาตขิองทอ้งทะเลพม่า บนเรอืมชีชูพี อปุกรณด์ าน ้าตืน้ น ้าดืม่

บรกิาร ตลอดการเดนิทาง  

10:30 น.   เดนิทางถงึ เกาะหวัใจมรกต (Cock's Comb Island) หากมองจากมุมสงูจะเป็นรูป 

หัวใจสมีรกต ทีง่ดงาม ดา้นในท่านจะไดพ้บความงามของตน้กลัปังหา ปะก ารังออ่น สสีนั

สดใส หากโชคด ีอาจไดพ้บกบัฉลามครบีด า แหวกว่ายบรเิวณหนา้ปากถ ้า (ถา้สภาพคลืน่

ลมแรงและมคีลืน่สงูจะเปลีย่นไปเกาะใกลเ้คยีงแทน)  

12:00 น.   เดนิทางถงึ เกาะฮอรส์ชู (Horse Shoe Island) เกาะแห่งน้ีมชีายหาดทีข่ าวสะอาดและ

โคง้ คลา้ยกบั “เกอืกของมา้” เดนิถ่ายภาพชมธรรมชาตติามแนวชายหาด   

รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) และพักผ่อนตามอธัยาศยั  

13:00 น.   เดนิทางถงึ เกาะตาฟุ๊ ก (Dunkin Island) เป็นเกาะทีม่ชีายหาดข าวสะอาดนุ่มละเอยีด 

ท่าน สามารถเลน่น ้า พายเรอืแคนู และมอีปุกรณเ์ครือ่งเล่นทางน ้าตา่งๆทีเ่ราเตรยีมไวใ้ห ้

เดนิชมธรรมชาตติามแนวชายหาด  

14:00 น.   น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะยา่นเชอืก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและ

ความ หลากหลาย ของปะการังน ้าตืน้ ทีส่วยทีส่ดุในทะเลเมยีนมาร ์อาท ิเชน่ ปะการังเขา

กวาง ปะการังผักกาด ปะการังโตะ๊ ปะการังสมอง ปลาการต์นูชนดิตา่งๆ  

15.00 น.   คนือปุกรณด์ าน ้าและเดนิทางกลบัโรงแรมแกรนด ์อนัดามัน (เกาะสน พม่า) *** ในกรณีที่

ท าอปุกรณด์ าน ้าตืน้สญูหาย ท่านตอ้งช าระคา่เสยีหาย  (หนา้กากด าน ้า 500 บาท/อนั ,  ท่อ

หายใจ 500 บาท/อนั , ตนีกบ 1,000 บาท/อนั) *** 

16.00 น.   ถงึท่าเรอืโรงแรมแกรนดอ์นัดามัน (เกาะสน พม่า) รับเอกสารผ่านแดนคนืพรอ้มคปูอง อ า

หาร เย็น รับผา้ขนหนูส าหรับอาบน ้า มบีรกิารซาวน่า สระวา่ยน ้า (โดยล ้างตวัใหส้ะอาด และ

ใสช่ดุ วา่ยน ้ากอ่นลงเลน่)  



 

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที ่3) ที ่หอ้งอาหารวคิทอเรยี แกรนดอ์นัดามัน(แบบบุฟเฟ่ต)์ 

พรอ้มชมบรรยากาศพระอาทติยต์ก หลงัจากนัน้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค ้าปลอดภาษี 

(Duty FreeShop) เชน่ กระเป๋าแบรนดเ์นม ช็อกโกแลต น ้าหอม และอืน่ๆ หรอืสามารถร่วม 

สนุก เสีย่งโชคกบั หอ้งเกมสน์านาชาต ิทีท่างโรงแรมมไีวบ้รกิารทุกท่านตลอด 24 ชัว่โมง 

20.00 น. พักผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม : ระนอง – สนามบนิระนอง                                                                 (B/-/-)  

08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (มือ้ที ่4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

09.00 น. พักผ่อนตามอธัยาศยั  

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่Lobby เก็บสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้ม Check Out (ตรวจสมัภาระทุกครัง้ 

กอ่นคนืกญุแจหอ้งพัก)  

13.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ท่าเรอืแกรนดอ์นัดามัน (ระนอง)   

รถเตรยีมรับท่านกลบัสง่สนามบนิระนอง หรอืโรงแรมในตวัเมอืง (ท่านทีน่ ารถมาทีท่่าเรอืเอง

สามารถขึน้เรอืรอบสดุทา้ยเพือ่ขา้มกลบัมาฝ่ังระนองเวลา 23:00 น.)  

คณะทีเ่ดนิทางจากสนามบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเสน้ทางบนิ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทาง  

**************************************************** 

*** โปรแกรมทัวรอ์าจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศและคลืน่ลมในทะเล*** 

สิง่ทีค่วรน าตดิตัว : บัตรประจ าตัวประชาชน , กลอ้งถ่ายรูป , แวน่กันแดด, ครมีกนัแดด , ยารักษาโรคประจ าตัว , 

รองเทา้แตะ , ชดุส าหรับเลน่น ้า , ผา้ขนหนูส าหรับเชด็ตัว , หมวกบัตร ประชาชน (เพือ่ท าบัตรผ่าน

ขา้มดา่น)  

หา้มลมื !! สง่ ส าเนาบัตรประชาชนของท่านลกูคา้ทุกท่าน กอ่นวนัเดนิทาง 3 อาทติยน์ะคะ  

เพราะทาง บรษัิทตอ้งท าเรือ่งผ่าน เขา้ประเทศพม่ากอ่น ลว่งหนา้ คะ่.. 

 ราคาดงักลา่วประกอบดว้ย  

1. ทัวรด์ าน ้าทะเลพมา่ 1วัน 4เกาะ โดยSpeed Boat (จอยทัวร)์ และอปุกรณ์ด า ผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า

ทอ่หายใจ เสือ้ชชูพี  

2. คา่หอ้งพัก 2 คนื ( โรงแรมในเมอืงระนอง 1 คนื และ โรงแรมแกรนดอ์ันดามัน เกาะสน 1คนื) 

3. อาหารตามรายการ รวมทัง้หมด 4 มือ้   

4. คา่ผ่านแดน และธรรมเนียมการขึน้เกาะพมา่ (เฉพาะคนไทย) 

5. รถ รับ-สง่ระหวา่งสนามบนิระนอง – โรงแรมในตัวเมอืงระนอง - ทา่เรอื แกรนด ์อันดามัน  

(ระนอง) - โรงแรมในตัวเมอืงระนอง - สนามบนิระนอง     

6. คา่ประกนัอบัุตเิหต ุวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000  บาท   

7. คา่ธรรมเนียมผ่านทา่เรอื     



 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ  

2. คา่ธรรมเนียมท าเอกสารผ่านแดนส าหรับชาวตา่งชาต ิ(จา่ยเพิม่ 1,000บาท/ทา่น ไมร่วมคา่ใช ้

จา่ยในการ ท า re-entry ส าหรับบางสัญชาต)ิ  

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค า่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง,รวมถงึค า่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหน ื

อรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่มัคคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก)  

4. ทปิไกด ์และพนักงานขับรถ  

5. คา่ภาษีมลูค า่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)       

 

 ยกเลกิการเดนิทาง                                                                           

- ช าระมัดจ าทา่นละ 50% ณ วันทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวันท าสญัญา ของคา่ทัวร ์

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 11 – 14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการต า่งๆ รวม 80 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการต า่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์                                 

*** ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ไมมกีารคนืเงนิทัง้หมด ส าหรับคา่ตั๋วโดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% *** 

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ 

ทา่ไมอ่นุญาตใหม้กีารเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลับใหก้ับทางลกูค ้า 70%  

จากราคาตามเอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลับใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจาก  

วันทีถ่งึก าหนดวันเดนิทางดังกลา่ว  

  

หมายเหต ุ 

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                            

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางราย 

การ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ท างบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                          

- ท างบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุี ่

เกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับท างบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงที ่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามเพิม่เตมิและเชค็ราคาไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ารเ์รน้ทท์ลั จ ากัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


