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เกาะหวัใจ ระนอง 3วนั 2คนื 
เกาะฮอรส์ชู เกาะหวัใจมรกต เกาะตาฟุ๊ ก เกาะยา่นเชอืก 

(พกัในตวัเมอืงระนอง 1คนื และพกัเกาะสน 1คนื) 

เร ิม่ตน้เพยีง 6,890บาท/ทา่น (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

เดนิทางถงึ 20 พฤษภา 2562  เดนิทางต ัง้แต ่2ทา่นขึน้ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 เดนิทางถงึสนามบนิระนอง รถตูร้อรบัทา่น และน าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่กั 

 ทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมทีพั่ก ในตัวเมอืงระนอง ตามระบ ุพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วนัทีส่อง : เกาะหวัใจมรกต – เกาะตาฟุ๊ ก – เกาะยา่นเชอืก – โรงแรมแกรนดอ์นัดามนั เกาะสน  (B/L/D) 

 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พรอ้ม Check out เก็บสมัภาระ (ตรวจสอบ

สมัภาระกอ่นคนืกุญแจหอ้งพกั) 

07.00 น. รถรบัจากโรงแรมในตวัเมอืงระนอง ออกเดนิทางไปยงัทา่เรอื 

08.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอืแกรนดอ์นัดามัน(ระนอง) ผ่านขัน้ตอนการท าเอกสารผ่านแดน 

ณ ทา่เรอืแกรนดอ์นัดามนั  

09:30 น.  เรอืออกจาก ทา่เรอืโรงแรมแกรนดอ์ันดามัน (เกาะสน พมา่) ลอ่งทะเลอันดามันผ่าน หมูเ่กาะ 

ตา่งๆชมบรรยากาศธรรมชาตขิองทอ้งทะเลพมา่ บนเรอืมชีชูพี อปุกรณ์ด าน ้าตืน้ น ้าดืม่บรกิาร 

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

หัวใจสมีรกต ทีง่ดงามอยา่งมาก ดา้นในทา่นจะไดพ้บความงามของตน้กลัปังหา ปะการังออ่นสสีนัสดใส หากโชคด ี

อาจไดพ้บกบัฉลามครบีด า แหวกวา่ยบรเิวณหนา้ปากถ ้า (ถา้สภาพคลืน่ลมแรงและมคีลืน่สูงจะเปลีย่นไปด าน า้

เกาะใกลเ้คยีงแทน) 

11.15 น. เพลดิเพลนิกบัการด าน ้าตืน้ ณ อา่วพาราไดซ ์ชมความงามของดอกไมท้ะเลและปะการังเขากวางจ านวนมาก 

12:00 น.  เดนิทางถงึ เกาะตาฟุ๊ ก (Dunkin Island) เป็นเกาะทีม่ชีายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอยีด ทา่น 

สามารถเลน่น ้าหนา้หาด พายเรอืแคนู เดนิชมธรรมชาตติามแนวชายหาด  

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

14:00 น.  น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะยา่นเชอืก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและความ 

หลากหลาย ของปะการังน ้าตืน้ ทีส่วยทีส่ดุในทะเลเมยีนมาร ์อาท ิเชน่ ปะการังเขากวาง 

ปะการังผักกาด ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลาการต์นูชนดิตา่งๆทีส่ามารถพบเห็นไดอ้ยา่ง 

15.00 น.  คนือปุกรณ์ด าน ้าและเดนิทางกลับโรงแรมแกรนด ์อนัดามัน (เกาะสน พมา่) 

*** ในกรณีทีท่ าอุปกรณด์ าน า้ตืน่สูญหาย ทา่นตอ้งช าระคา่เสยีหาย  

(หนา้กากด าน า้ 500 บาท/อนั ,- ทอ่หายใจ 500 บาท/อนั,- ตนีกบ 1,000 บาท/อนั) 

16.30 น.  ถงึทา่เรอืโรงแรมแกรนดอ์ันดามนั (เกาะสน พมา่) รับเอกสารผ่านแดนคนืและ 

รับคปูองอาหารเย็น เช็คอนินเ์ขา้ทีพ่กัโรงแรมแกรนดอ์นัดามนั เกาะสน 

มบีรกิารซาวน่า สระวา่ยน ้า(โดยลา้งตัวใหส้ะอาดและใสช่ดุวา่ยน ้ากอ่นลงเลน่) 

17.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) แบบบุฟเฟ่ตท์ ี ่หอ้งอาหารวคิทอเรยี แกรนดอ์นัดามนัพรอ้มชมบรรยากาศ

พระอาทติยต์ก หลังจากนัน้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี(Duty FreeShop) เชน่ กระเป๋าแบรนดเ์นม 

ชอ็กโกแลต น ้าหอม และอืน่ๆ หรอืสามารถรว่มสนุกเสีย่งโชคกับ หอ้งเกมสน์านาชาต ิทีท่างโรงแรมมไีวบ้รกิารทกุ

ทา่นตลอด 24 ชัว่โมง 

20.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

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

 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  ณ หอ้งอาหารวคิทอเรยี 

09.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืสามารถตดิตอ่ทางโรงแรมเลอืกท ากจิกรรม Adventure 

(ATV,Zipline) หรอืทัวรเ์กาะสองครึง่วัน (ไมร่วมกบัแพคแกจ) 

12.00 น.  เก็บสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้ม Check Out คณะพรอ้มกันที ่Lobby เตรยีมตัวลงเรอื 

13.00 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืแกรนดอ์นัดามัน (ระนอง)  

รถเตรยีมรับทา่นกลับสง่สนมบนิระนอง หรอืโรงแรมในตัวเมอืง 

(แนะน าไฟลบ์นิ ทา่นควรเลอืกเวลาหลงั 18.00 น.) (ทา่นทีน่ ารถมาทีท่า่เรอืเองสามารถขึน้เรอืรอบสดุทา้ยเพือ่

ขา้มกลับมาฝ่ังระนองเวลา 23:00 น.) คณะทีเ่ดนิทางจากสนามบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเสน้ทางบนิ และเวลา 

ณ วนัทีเ่ดนิทาง 

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

***โปรแกรมทวัรอ์าจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศและคลืน่ลมในทะเล*** 

 

หา้มลมื !! สง่ ส าเนาบตัรประชาชนของทา่นลูกคา้ทกุคน  กอ่นวนัเดนิทาง 3 อาทติยน์ะคะ 

 เพราะทางบรษิทัตอ้งท าเรือ่งผา่น เขา้ประเทศพมา่กอ่น ลว่งหนา้ คะ่ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์(ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

***กรณีพกัโรงแรมแกรนอนัดามนั เกาะสน สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะ วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดเีทา่น ัน้และไมใ่ชว่นัหยดุนกัขตฤกษ*์* 

 

โรงแรม ราคา 

เร ิม่ที ่2ทา่น 

ราคาเด็ก4-8ปี 

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

Tinidee Hotel 1คนื 

โรงแรมแกรนดอ์นัดามัน เกาะสน 1คนื 
6,890บาท/ทา่น 5,850บาท/ทา่น 
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โรงแรมเดอะฟารม์เฮาส ์1คนื 

โรงแรมแกรนดอ์นัดามัน เกาะสน 1คนื 
6,990บาท/ทา่น 5,850บาท/ทา่น 

โรงแรม เดอะกาลลา่ 1คนื 

โรงแรมแกรนดอ์นัดามัน เกาะสน 1คนื 
6,990บาท/ทา่น 5,850บาท/ทา่น 

 

***ราคาส าหรับเด็กทีต่อ้งการเตยีงเสรมิคดิราคาเตม็เทา่ผูใ้หญ่*** 

สงิทีค่วรน าพา : บตัรประจ าตวัประชาชน, กลอ้งถา่ยรูป, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, 

ยารกัษาโรคประจ าตวั, รองเทา้แตะ, ชุดส าหรบัเลน่น า้, ผา้ขนหนูส าหรบัเช็ดตวั,หมวกบตัรประชาชน (เพือ่ท าบตัรผา่นขา้มดา่น) 

 

ราคาดงักลา่วประกอบดว้ย 

1. ทวัรด์ าน า้ทะเลพมา่ 1วนั 4เกาะ โดยSpeed Boat(จอยทวัร)์ และอุปกรณด์ าผวิน า้ อาท ิหนา้กากด าน า้ ทอ่หายใจ  

เสือ้ชูชพี 

2. คา่หอ้งพกั 2 คนื ( โรงแรมในเมอืงระนอง 1 คนื และ โรงแรมแกรนดอ์นัดามนั เกาะสน 1คนื)  

3. อาหารตามรายการ รวมท ัง้หมด 4 มือ้  

4. คา่ผา่นแดน และธรรมเนยีมการขึน้เกาะพมา่ (เฉพาะคนไทย) 

5. รถ รบั-สง่ระหวา่งสนามบนิระนอง – โรงแรมในตวัเมอืงระนอง - ทา่เรอื แกรนด ์อนัดามนั (ระนอง) -  สนามบนิระนอง 

7. คา่ธรรมเนยีมผา่นทา่เรอื  

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 

2. คา่ธรรมเนยีมท าเอกสารผา่นแดนส าหรบัชาวตา่งชาต ิ(จา่ยเพิม่ 1,000บาท/ทา่น ไมร่วมคา่คา่ใชจ้า่ยในการท า re-

entryส าหรบับางสญัชาต)ิ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง,รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่น

ตอ้งการส ัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มคัคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

4. ทปิไกด ์และพนกังานขบัรถ 

5. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)      

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมดัจ าทา่นละ 50% ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์

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

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

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

***ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไมอ่นุญาตใหม้กีาร

เดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลับใหก้ับทางลกูคา้ 70%จากราคาตามเอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ

คนืเงนิกลบัใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวันเดนิทางดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไมท่านอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


