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รหสัทวัร์ R59 

ทวัร์เกาะหวัใจมรกต  
(เที่ยว 4 เกาะทะเลพม่า เกาะฮอร์สชู - เกาะหวัใจมรกต เกาะตาฟุ๊ก - เกาะย่านเชือก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนกุทวัร์ผู้น ำเร่ืองเที่ยวทวัร์ระนอง วนันีม้ำน ำเสนอแพคเกจเท่ียวเกำะหวัใจมรกต ซึง่เป็นเกำะที่ตัง้อยูใ่นประเทศพมำ่ 

แตเ่รำมำเดินทำงไปเช้ำกลบัเย็นได้อยำ่งสบำย ซึง่เป็นเกำะที่ยงัมีควำมสด ของธรรมชำติที่สวยงำมอยูม่ำก เรำจึงจดัให้

ทำ่นได้เที่ยวได้อยำ่งสะดวกแบบทวัร์เกำะหวัใจมรกตวนัเดย์ทริป 

ราคาเริม่ ท่าเรอื ท่านละ 3,300 บาท  เดก็ราคาท่านละ 2,800 บาท 

ราคารวมรถรบั-ส่ง จากตวัเมอืงระนอง ท่านละ 3,500 บาท  เดก็ราคาท่านละ 3,000 บาท 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :: ออกเดินทำงได้ทกุวนั เร่ิม 1 ต.ค.59 – 30 พ.ค.60 

08.00 น. ทกุทำ่นเดินทำงถึงทำ่นเรือ ระนอง ผำ่นขัน้ตอนกำรท ำเอกสำรผำ่นดำ่น 

08.30 น. เรือออกจำกทำ่ไปยงัทำ่เรือเกำะสนพมำ่ ผำ่นวิธีกำรดำ่นตรวจคนเข้ำเมืองฝ่ังประเทศพมำ่ 

09.00 น. พำคณะลอ่งทะเลอนัดำมนัผำ่นหมูเ่กำะตำ่งๆมำกมำย ชมบรรยกำศธรรมชำติของท้องทะเลพมำ่ 

บนเรือมีบริกำรชชีูพ อปุกรณ์ด ำน ำ้ตืน้ น ำ้ดืม่บริกำรตลอดกำรเดินทำง 

10.00 น. เดินทำงถงึ เกำะฮอร์สช ู(Horse Shoe Island) เกำะแหง่นีม้ชีำยหำดที่ขำวสะอำดและโค้งคล้ำย

กบั เกือกของม้ำ ทำ่นสำมำรถด ำน ำ้ตืน้ดปูะกำรรัง เลน่น ำ้หน้ำชำยหำด เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ตำ่งๆ 
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หรือจะเดินถำ่ยรูปธรรมชำติตำมแนวชำยหำดก็ได้ครับ 

11.00 น. เดินทำงถงึ เกำะหวัใจมรกต (Cock’s Comb Island) เกำะนีห้ำกมองจำกมมุสงูจะเป็นรูปหวัใจสี

มรกต ท่ีงดงำมอยำ่งมำก ด้ำในทำ่นจะได้พบกบัควำมงำมของกลัปังหำ ปะกำรังออ่นสสีนัสดใส 

แหวกวำ่ยทำ่มกลำง ฝงูปลำกะตกั นบัล้ำนตวั ท่ีคอยดกักินแพลงก์ตอนอยูห่น้ำทำงเข้ำถ ำ้ (ถ้ำ

สภำพคลืน่ลมแรงและมีคลืน่สงูจะเปลีย่นไปด ำน ำ้เกำะใกล้เคยีงแทน) 

12.00 น. เดินทำงถงึ เกำะตำฟุ๊ ก (Dunkin Island) เป็นเกำะที่มชีำยหำดขำวสะอำดหนุม่ละเอียด ทำ่น

สำมำรถเลน่น ำ้หน้ำหำด พำยเรือแคนน ูและมีอปุกรณ์เคร่ืองเลน่ทำงน ำ้ตำ่งๆ ท่ีเรำเตรียมไว้ให้ 

หรือ จะเดินชมธรรมชำตติำมแนวชำยหำด 

 รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

14.00 น. น ำคณะเดินทำงไปยงั เกำะยำ่นเชือก (Zedetkyi Kyun Island) ชมควำมงำมและควำม

หลำกหลำยของปะกำรังน ำ้ตืน้ อำทิ เช่น ปะกำรังเขำกวำง ปะกำรังผกักำด ปะกำรังโต๊ะ ปะกำรัง

สมอง ปลำกำร์ตนูชนิดตำ่งๆ ท่ีสำมำรถพบเห็นได้อยำ่งง่ำยดำย 

(ทำ่นอำจมีโอกำศพบหมกึกระดองขนำดใหญ่บริเวณนี)้ 

15.00 น. ทกุทำ่นคืนอปุกรณ์ด ำน ำ้ตืน้ และเตรียมพร้อมเดินทำงกลบัสู ่ทำ่เรือเกำะสน 

16.00 น. เดินทำงถงึทำ่เรือเกำะสน พมำ่ รับเอกสำรผำ่นดำ่นคืน พร้อมคปูองอำหำรค ่ำ รับผ้ำเช็ดตวัส ำหรับ

อำบน ำ้ 

17.00 น. รับประทำนอำหรค ่ำ (แบบบฟุเฟ่ต์) ที่ห้องอำหำรวคิทอเรีย ทำ่มกลำงบรรยำกำศพระอำทิตย์ตก 

หลงัจำกนัน้เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้สนิค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) เช่น กระเป๋ำแบนด์

เนม ช็อกโลแลต น ำ้หอม และอื่นๆ หรือสำมำรถร่วมสนกุเสีย่งโชคกบั ห้องเกมส์นำนำชำติ 

20.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่ทำ่เรือระนอง 

หมายเหตุ:: โปรแกรมทวัร์อำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภำพภมูิอำกำศและคลืน่ลมในทะเลแตล่ะวนั 
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อัตราค่าบริการต่อท่าน 

ผู้ เดินทำง เร่ิมทำ่เรือ (ไมร่วมรถรับ-สง่) เร่ิมในเมืองระนอง (รวมรถรับ-สง่) 

ผู้ใหญ่ 3,300 บำท 3,500 บำท 

เด็ก 3-10 ขวบ 2,800 บำท 3,000 บำท 

 

รำคำนีร้วม :: 

1. รถรับ-สง่ ในตวัเมืองระนอง (เฉพำะกรณีจองทวัร์แบบรวมรถรับสง่เทำ่นัน้) 

2. คำ่แพคเกจด ำน ำ้ดปูะกำรังน ำ้ตืน้ทะเลพมำ่ 1 วนั (ด้วยเรือเร็วสปีทโบ้ท) 

3. คำ่ผำ่นแดน และคำ่ธรรมเนียมกำรขึน้เกำะพมำ่ 

4. คำ่ประกนัอบุตัเิหตสุ ำหรับนกัทอ่งเที่ยว 

5. คำ่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 

6. คำ่อปุกรณ์ด ำน ำ้ตืน้ เช่น เสือ้ชชีูพ หน้ำกำกด ำน ำ้ ผ้ำเช็ดตวั 

7. อำหำร 3 มือ้ ดงันี ้เมือ้เช้ำ (ขนม ชำ กำแฟ),มือ้เที่ยง,มือ้ค ่ำ 

สิง่ที่ทำ่นต้องน ำตดิตวัมำ 

1. บตัรประจะตวัประชำชน 

2. ชดุลงน ำ้,ครีมกนัแดด,แวน่กนัแดด,กล้องถำ่ยรูป 

3. ชดุส ำหรับเปลีย่น 


