
 
 

เกาะหวัใจมรกต เกาะนาวโอพี   
3 วนั 2 คืน 

พกัโรงแรมในระนอง 
    

 
 
วนัท่ีแรก เกาะสอง ประเทศพม่า - วิคตอเรีย พอยท ์– เกาะหวัใจมรกต – อา่วพาราไดซ ์– เกาะ 

ย่านเชอืก – เกาะตาฟุ๊ก -  
08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) ผ่านข ัน้ตอนการท าเอกสารผ่านแดน 
09:00 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) มุ่งหนา้สู ่ ท่าเรือเกาะสอง ผ่านวิธกีารตรวจ

คนเขา้เมือง 
09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน "วิคตอเรีย พอยท"์ มุ่งหนา้สูท่ะเลพม่า บนเรือมีชชูพี 

อปุกรณด์ าน า้ตืน้ น า้ดืม่บริการ ตลอดการเดินทาง 
10:30 น. เดินทางถึง เกาะหวัใจมรกต (Cock's Comb Island) มองจากมุมสงูจะเป็นรปูหวัใจสีมรกต 

ดา้นในท่านจะไดพ้บกลัปังหา ปะการงัออ่นสีสนัสดใส หากโชคดี อาจไดพ้บกบัฉลามครีบด า 
แหวกวา่ยบริเวณหนา้ปากถ า้ (ถา้สภาพคลื่นลมแรงและมีคลื่นสงูจะเปลีย่นไปด าน า้บริเวณ
ใกลเ้คียงแทน) 

11:15 น. เพลิดเพลินกบัการด าน ้าตืน้ ณ อา่วพาราไดซ ์ (Paradise Bay) ชมความงามของ
ดอกไมท้ะเล และปะการงัเขากวางจ านวนมาก 

12:00 น. เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด เล่น
น ้าหน้าหาด พายเรือแคนู เดินชมธรรมชาติตามชายหาด  
รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 1) 

14:00 น. เดินทางตอ่ไปยงั เกาะย่านเชอืก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและความ 
หลากหลาย ของปะการงัน า้ตืน้ ที่สวยที่สุดในทะเลเมียนมาร ์

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

อาหารเย็น รบัผา้ขนหนูส าหรบัอาบน า้ 
17:00 น. รบัประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตท่ี์ หอ้งอาหารวิคทอเรีย(มือ้ท่ี 2)  

เลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) หรือรว่มสนุก เสีย่งโชคกบั หอ้งเกมสน์านาชาติ 
ที่ทางโรงแรมมีไวบ้ริการทุกท่านตลอด 24 ช ัว่โมง 

19:00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) สง่กลบัโรงแรมที่พกั 
 
วนัท่ีสอง  เกาะนาวโอพี - หาดคุณนาย 
 



07:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 3) 
08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) ผ่านข ัน้ตอนการท าเอกสารผ่านแดน 
08:45 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั (ระนอง) มุ่งหนา้สู ่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผ่าน

วิธกีารตรวจคนเขา้เมือง 
09:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน "วิคตอเรีย พอยท"์ ผ่านเกาะตา่งๆ มุ่งหนา้สู ่ เกาะนาว

โอพี บนเรือมีชชูพี อปุกรณด์ าน า้ตืน้ น า้ดืม่บริการ ตลอดการเดินทาง 
10:45 น. เดินทางถึง เกาะนาวโอพี น าทุกท่านชมน า้ทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปดว้ย

ทรพัยากรทางธรรมชาติ และสมัผสัโลกใตน้ า้ที่ทุกท่านรอคอย ด าน า้ชมปะการงั ทุ่งดอกไมท้ะเล 
12:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ ณ เทอเรส ริมหาด (มือ้ท่ี 4)  

พกัผ่อนตมอธัยาศยั 
14:00 น. น าทุกท่านด าน า้ชมปะการงั บริเวณ หาดคุณนาย 
15:00 น. เดินทางกลบัมุ่งหนา้สูท่่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า 
16:30 น. ถึงท่าเรือ เกาะสอง ผ่านข ัน้ตอนการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า 
วนัท่ีสาม  ระนอง 
08:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
11:00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ท ์ เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 
อตัราคาบริการ 
ราคาท่านละ  9,200 บาท 
 
ทวัรน้ี์รวม 
- รถรบัสง่ ท่ารถ/สถานีขนสง่/โรงแรมในเมืองระนอง-ท่าเรือแกรนด ์ อนัดามนั 
- ทริปด าน า้ทะเลพม่า 2 วนั (ดว้ยเรือเร็ว) 
- หอ้งพกัโรงแรม 3 ดาว 2 คืน 
- คา่ผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึน้เกาะพม่า  
- ประกนัอุบติัเหตสุ าหรบันักท่องเที่ยว  
- มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 
- เสือ้ชชูพี, หนา้กากด าน ้า, ผา้เชด็ตวั (ส าหรบัอาบน า้ที่โรงแรม ส าหรบัทริปเกาะหวัใจมรกต) 
- อาหารเชา้ 3 มือ้ (ขนม,ชา,กาแฟ 1 มือ้ และ โรงแรมที่พกั 2 มือ้) อาหารกลางวนั 2 มือ้ และอาหาร
เย็น 1 มือ้ 
 
ส่ิงท่ีตอ้งน าไปดว้ย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอรต์ กรณีชาวตา่งชาติ) 
- ชดุวา่ยน า้, ครีมกนัแดด, แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป 
- ส าหรบัเปลีย่นที่โรงแรมแกรนด ์ อนัดามนั ส าหรบัทริปเกาะหวัใจมรกต 


