
 

เกาะหวัใจมรกต เกาะคอ๊กเบิรน์ และเกาะมุก  3 วนั 2 คืน 
พกัโรงแรมในระนอง 

    
 

 
วนัท่ีแรก เกาะสอง ประเทศพม่า - วิคตอเรีย พอยท ์ – เกาะหวัใจมรกต – อา่วพาราไดซ ์  

          เกาะย่านเชอืก 
08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) ผ่านข ัน้ตอนการทําเอกสารผ่านแดน 
09:00 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) มุ่งหนา้สู ่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผ่าน

วิธกีารตรวจคนเขา้เมือง 
09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน "วิคตอเรีย พอยท"์ ผ่านเกาะตา่งๆ มุ่งหนา้สูท่ะเลพม่า 

บนเรือมีชชูพี อปุกรณด์าํนํา้ตืน้ นํา้ดืม่บริการ ตลอดการเดินทาง 
10:30 น. เดินทางถึง เกาะหวัใจมรกต (Cock's Comb Island) หากมองจากมุมสงูจะเป็นรูปหวัใจสี

มรกต ที่งดงามอย่างมาก ดา้นในท่านจะไดพ้บความงามของกลัปังหา ปะการงัออ่นสีสนัสดใส 
หากโชคดี อาจไดพ้บกบัฉลามครีบดาํ แหวกวา่ยบริเวณหนา้ปากถํา้ (ถา้สภาพคลื่นลมแรงและ
มีคลืน่สงูจะเปลีย่นไปดํานํา้บริเวณใกลเ้คียงแทน) 

11:15 น. เพลิดเพลินกบัการดาํนํ้าตืน้ ณ อา่วพาราไดซ ์ (Paradise Bay) ชมความงามของ
ดอกไมท้ะเล และปะการงัเขากวางจํานวนมาก 

12:00 น. เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด 
สามารถเลน่นํ้าหนา้หาด พายเรือแคนู เดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาด  
รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 1) 

14:00 น. เดินทางตอ่ไปยงั เกาะย่านเชอืก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและความ 
หลากหลาย ของปะการงันํา้ตืน้ ที่สวยที่สุดในทะเลเมียนมาร ์ อาทิ เชน่ ปะการงัเขากวาง 
ปะการงัผกักาด ปะการงัโตะ๊ ปะการงัสมอง ปลาการต์นูชนิดตา่งๆ ที่สามารถพบเห็นไดอ้ย่าง
ง่ายดาย 

15:00 น. เดินทางกลบัมุ่งหนา้สู ่ โรงแรมแกรนดอ์นัดามนั (เกาะสน พม่า) 
16:30 น. ถึงท่าเรือโรงแรมแกรนดอ์นัดามนั (เกาะสน พม่า) รบัเอกสารผ่านแดนคืนพรอ้มคูปอง อาหาร

เย็น รบัผา้ขนหนูสาํหรบัอาบนํา้ มีบริการซาวน่า สระว่ายนํา้ (โดยลา้งตวัใหส้ะอาด และใสช่ดุ
วา่ยนํา้ก่อนลงเลน่) 

17:00 น. รบัประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตท่ี์ หอ้งอาหารวิคทอเรีย แกรนดอ์นัดามนั (มือ้ท่ี 
2) 
พรอ้มชม บรรยากาศพระอาทิตยต์ก หลงัจากน้ันเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษี 
(Duty Free Shop) เชน่ กระเป๋าแบรนดเ์นม ชอ็กโกแลต นํา้หอม และอื่นๆ หรือสามารถ
รว่มสนุก เสีย่งโชคกบั หอ้งเกมสน์านาชาติ ที่ทางโรงแรมมีไวบ้ริการทุกท่านตลอด 24 ช ัว่โมง 

19:00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) สง่กลบัโรงแรมที่พกั 



 
 
วนัท่ีสอง  หมู่เกาะชา้งเผือก – อา่วเรนเดียร ์– เกาะมุก – โกลเดน้เบย ์- ลิตเติล้ร็อค 

07:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 3) 
08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) ผ่านข ัน้ตอนการทําเอกสารผ่านแดน 
09:00 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) มุ่งหนา้สู ่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า 

ผ่านวิธกีารตรวจคนเขา้เมือง 
09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน "วิคตอเรีย พอยท"์ ผ่านเกาะตา่งๆ มุ่งหนา้สูท่ะเลพม่า 

บนเรือมีชชูพี อปุกรณด์าํนํา้ตืน้ นํา้ดืม่บริการ ตลอดการเดินทาง 
11:00 น. เดินทางถึง หมู่เกาะชา้งเผือก (Cock Burn) ที่ประกอบดว้ย 5 เกาะโดดเดน่ ซึง่มีหาด

ทรายที่ขาวสะอาดนุ่มละเอียด ทะเลแหวก เหมาะแก่การถ่ายภาพ เลน่นํา้ และจดุชมวิวสุดทา้
ทาย 

11:45 น. เดินทางถึง อา่วเรนเดียร ์ (Reindeer Bay) ท่านจะไดพ้บกบัปะการงัเขากวางที่อดุมสมบูรณ ์
ปลาการต์นูหลากหลายสายพนัธุ ์ เอาใจผูร้กัและหลงใหลในการดาํนํา้ตืน้ 

12:45 น. เดินทางถึง เกาะมุก (Pearl Island) ชายหาดส่วนตวั บนเกาะมีหอ้งนํา้และที่น่ังสาํหรบั
รบัประทานอาหารอย่างสะดวกสบาย (มือ้ท่ี 4)พกัผ่อนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

14:00 น. นําท่านดํานํา้ชมปะการงั ณ โกลเดน้เบย ์ (Golden Bay) ชมฝูงปลาสลิดหินหลายสี วา่ยนํ้า
สะทอ้นกบัแสงแดด ตดักบันํา้ทะเลสีฟ้าใส 

15:00 น. เพลิดเพลินกบัจุดดาํนํา้ที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของทะเลพม่า ลิตเติล้ร็อค (Little Rock) ท่านจะ
พบกบัปะการงัเขากวางที่หนาแน่นที่สดุ และฝูงปลาสวยงาม 

16:00 น. ออกเดินทางกลบั มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า 
17:00 น. ถึงท่าเรือ เกาะสอง ผ่านข ัน้ตอนการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า 
17:30 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) สง่ท่านกลบัโรงแรมที่พกั 
 
วนัท่ีสาม ระนอง 

08:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 5) 
11:00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ท ์ เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 

 
อตัราคาบริการ 
ราคาท่านละ  8,500 บาท 
 
ทวัรน้ี์รวม 

- รถรบัสง่ ท่ารถ/สถานีขนสง่/โรงแรมในเมืองระนอง-ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั 
- ทริปดํานํา้ทะเลพม่า 2 วนั (ดว้ยเรือเร็ว) 
- หอ้งพกัโรงแรม 3 ดาว 2 คืน 
- คา่ผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึน้เกาะพม่า  
- ประกนัอุบติัเหตสุาํหรบันักท่องเที่ยว  
- มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 
- เสือ้ชชูพี, หนา้กากดาํนํ้า, ผา้เชด็ตวั (สาํหรบัอาบนํา้ที่โรงแรม สาํหรบัทริปเกาะหวัใจมรกต) 
- อาหารเชา้ 3 มือ้ (ขนม,ชา,กาแฟ 1 มือ้ และ โรงแรมที่พกั 2 มือ้) อาหารกลางวนั 2 มือ้ และ
อาหารเย็น 1 มือ้ 

 
ส่ิงท่ีตอ้งน าไปดว้ย 

- บตัรประจาํตวัประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอรต์ กรณีชาวตา่งชาติ) 
- ชดุวา่ยนํา้, ครีมกนัแดด, แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป 
- สาํหรบัเปลีย่นที่โรงแรมแกรนด ์ อนัดามนั สาํหรบัทริปเกาะหวัใจมรกต 


