
 

แพคเกจระนอง เที่ยวทะเลพม่าเกาะหวัใจมรกต   
3วัน2คืน  เดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป 
เดนิทาง 15 ต.ค 61-พ.ค 62 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

xx.xx น.    คณะเดินทางถึง สนามบินระนอง  เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับ  พร้อมน าทุกท่านออกเดินทาง  สู่ตัวเมือง
ระนอง (ประมาณ 30นาที) 
ตอ่จากนัน้ออกเดินทาตอ่ ไปยงั อ าเภอบ้านหงาว   นมสัการหลวงพ่อดีบุก ณ 

วัดบ้านหงาว ซึ่งเป็นวัดดังประจ าจังหวัดระนอง โดยท่ีวดันีจ้ะมีอุโบสถท่ี
สวยงามมากๆ รวมทัง้หลวงพอ่ดีบุก พระพทุธรูปท่ีสร้างจากดีบุกองค์ใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก  
จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั ภเูขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
ส าคญัของเมืองระนอง ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในค าขวัญของเมืองระนอง “คอคอด
กระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน า้แร่ มุกแท้เมืองระนอง” ภูเขาหญ้า
เป็นภเูขาหวัโล้น ขนาดไม่สงูสามารถเดินขึน้ไปได้ เนินเขาแตล่ะลกูมีทางเดินเช่ือมถึงกนั เม่ือขึน้ไปอยู่ด้านบน

จะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในหน้าฝนภูเขาหญ้าจะเป็นสีเขียวดู
สวยงาม ส่วนในหน้าแล้งภูเขาหญ้าก็จะเป็นหญ้าแห้งสีน า้ตาล 
ก่อนท่ีจะเข้าหน้าฝนในฤดูกาลใหม่จะมีคนมาเผาหญ้าท่ีบริเวณนี ้
เม่ือฝนตกลงมาหญ้าใหม่จะแทงยอดออกมา เขียวไปทัว่ทัง้ภูเขา
ความมหศัจรรย์ของภูเขาหญ้าอยู่ตรงท่ีภูเขาลกูนีเ้ป็นภูเขาหวัโล้น

ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการไปตัดต้นไม้จนโล้น และแนว
ต้นหญ้าที่ขึน้เสมอกนัราวกบัมีคนมาปลกูไว้ 
จากนัน้น าชม พระราชวังรัตนรังสรรค์ (ด้านนอก) สร้างขึน้เม่ือ ปี 
พ.ศ. 2433 โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองใน
ขณะนัน้ เน่ืองด้วยรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงเสด็จประพาสหวัเมืองปักษ์ใต้
ฝ่ายตะวนัตกเป็นครัง้แรกท่ีจะได้เสด็จไปถึงเมืองระนองในวนัท่ี 23-
25 เมษายน 2433 พระยารัตนเศรษฐีจึงได้สร้างพลบัพลาท่ีประทบั
รับเสด็จท่ีบนเนินควนอันอยู่ใจกลางเมือง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จไปทอดพระเนตรเห็นด ารัสว่า “...ท า
งดงามมั่นคงสมควรจะเป็นวัง ย่ิงกว่าจะเป็นพลับพลา...” จึง
พระราชทานนามวา่ “พระราชวังรัตนรังสรรค์”  
จากนัน้น าชม “บ้านร้อยปีเทียนสือ” สร้างในสมัยรัชกาลท่ี5
ความหมายของค าวา่ "บ้านเทียนสือ"ภาษาจีน เทียนแปลว่า สวรรค์ "สือ" แปลว่าของขวญั บ้านของขวญั

วันแรก        กรุงเทพฯ – ซิตีท้ัวร์ระนอง-ระนอง                                                                  (-/-/-) 

http://women.sanook.com/1126112/


 

จากสวรรค์ โดยมีโกศุภ (นายศุภพรพงศ์ชัย พรพงษ์) เป็นเจ้าของบ้าน บ้านเทียนสือเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต 
เร่ืองราวในอดีตของคนจีนในจังหวดัระนองรุ่นแรกๆ ท่ีมาตัง้ถ่ินฐาน แหลง่เรียนรู้ส าคญัอันดบัหนึ่งของเมือง
ระนอง บ้านโบราณเก็บประวติัต้นตระกลู ณ.ระนอง หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางไป บ่อน า้พุร้อนรักษะวาริน 
ให้ทา่นได้คลายเม่ือยด้วยการแช่ออนเซ็นน า้พรุ้อน 
(อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

เย็น น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกัเช็คอินท่ีโรงแรมท่ีน่ีดีแอทระนอง อิสระพกัผอ่นแช่น า้แร่ท่ีโรงแรม ได้ตาม 
อธัยาศยั   โรงแรมทินิดี แอท ระนอง หรือ โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์  หรือเทียบเทา่ 
วนัท่ีสอง ระนอง – เกาะสอง –เกาะหวัใจมรกต                                                            (B/L/D) 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
08.00 น. เดินทางถึง ทา่เรือแกรนด์ อนัดามนั (ระนอง) ผา่นขัน้ตอนการท าเอกสารผา่นแดน 
09.00 น. เรืออกจาก ทา่เรือแกรนด์ อนัดามนั (ระนอง) มุ่งหน้าสู ่ทา่เรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผา่นวิธีการตรวจคน
เข้าเมือง 
09.30 น. ออกเดินทางจากทา่เรือเกาะสองผา่น “วิคตอเรีย พอยท์” ผา่นเกาะตา่งๆ มุ่งหน้าสู ่เกาะนาวโอพี บนเรือมี
ชูชีพ อุปกรณ์ด าน า้ตืน้ น า้ดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง 
10.30 น. เดินทางถึง เกาะหวัใจมรกต (Cock’s Comb Island) หากมองจากมมุสงูจะเป็นรูปหวัใจสมีรกต ด้านใน
ทา่นจะได้พบกลัปังหา ปะการังอ่อนสสีนัสดใจ 
11.15น. เพลดิเพลนิกบัการด าน า้ตืน้ ณ อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay) ชมความงามของดอกไม้ทะเล และปะการัง
เขากวางจ านวนมาก 
12.00น. เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ ก (Dunkin Island)  เป็นเกาะท่ีมีชายหาดขาวสะอาดนุม่ละเอียด สามารถเลน่น า้หน้า
หาด พายเรือแคน ูเดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาด และรับประทานอาหารกลางวนั (2) 
14.00น. เดินทางตอ่ไปยงั เกาะยา่นเชือก (Zedetkyikyun Island) ชมความสวยงามและความหลากหลาย ของ
ปะการังน า้ตืน้ ท่ีสวยท่ีสดุในทะเลเมียนมาร์ 
15.00น. เดินทางกลบัมุ่งหน้าสู ่โรงแรม แกรนด์อนัดามนั (เกาะสน พม่า) 
16.30น. ถึงทา่เรือโรงแรมแกรนด์อนัดามนั (เกาะสน พม่า) รับเอกสารผา่นแดนคืน พร้อมคปูองอาหารเย็น รับ
ผ้าขนหนูส าหรับอาบน า้ มีบริการซาวนา่ สระวา่ยน า้ 



 

17.00น. รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์ (3)ท่ี ห้องอาหารวิคตอเรีย เลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษี (Duty Free 

Shop) หรือสามารถร่วมสนกุ เสีย่งโชคกบั ห้องเกมส์นานาชาติ ท่ีทางโรงแรมมีไว้บริการทกุทา่นตลอด 24 ชัว่โมง 
19.00น. ออกเดินทางกลบัสูท่า่เรือ แกรนด์อนัดามนั (ระนอง) สง่กลบัโรงแรมท่ีพกั 
*** โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพภมิูอากาศและคลืน่ลมในทะเล *** 
**ทัวร์ทะเลสามารถเปล่ียนแปลงได้  เช่น  เกาะนาวโอพี,เกาะมุก,เกาะมังกร,หมู่เกาะช้างเผือก กรุณาสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่** 
 
วันที่สาม         ระนอง -สนามบิน                                                               (B/-/-) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระตามอัธยาศัย   
 ถึงเวลานัดหมาย คนขับรถไปรับท่านที่ ล็อบบีข้องโรงแรม 

00.00น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

อัตราค่าบริการ 

โรงแรม 
ราคาตอ่ทา่น 

พกัห้องละ 2ทา่น 
เด็ก 2-11 ขวบพกั
กบัผู้ใหญ่2ทา่น 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม/คืน 

Tineedee @ Ranong 4* 
Farm House 

 
  

เดินทาง 2-3 ทา่น 6,990- 6,500- 1,500- 
เดินทาง 4-5 ทา่น 6,290- 5,800- 1,500- 
เดินทาง 6-8 ทา่น 5,990- 4,500- 1,500- 

อัตรานีร้วม       
-คา่รถตู้ปรับอากาศ น าเท่ียวตามโปรแกรม 
-ทริปด าน า้เกาะหวัใจมรกต 1 วนัพร้อมหน้ากากด าน า้และเสือ้ชูชีพ(บริการด้วยเรือเร็ว Speed Boat )  Join Trip ค่าบตัร
ผา่นแดนและคา่ธรรมเนียมการขึน้เกาะสอง(ฝ่ังพม่า 
-คา่ที่พกั2 คืน ห้อง Superior 
-อาหาร 4 มือ้  (เช้า 2 มือ้  กลางวนั 1 มือ้  เย็น 1 มือ้) 
-คา่ไกด์ท้องถ่ินและคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
-คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินทา่นละ  1,000,000  บาท,  
-คา่รักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินทา่นละ 500,000 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-ชาวตา่งชาติ ต้องท าการขอวีซา่ออนไลน์ 



 

-ไม่รวมคา่เดินทางมา จงัหวดักระบี ่
-คา่ใช้จ่ายสว่นตวั 
-คา่บริการอ่ืน ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขบัรถ เป็นต้น 

สิง่ท่ีทา่นควรน าติดตวัมา 

- บตัรประจ าตวัประชาชน (พาสปอร์ต กรณีชาวตา่งชาติ) 

- ชุดวา่ยน า้, ครีมกนัแดด, แวน่กนัแดด, กล้องถ่ายรูป 

- ชุดส าหรับเปลีย่นท่ีโรงแรม (ส าหรับทริปเกาะหวัใจมรกต) 

- ยารักษาโรค 

ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทวัร์ทะเล เพื่อความปลอดภยั ทางบริษัท ขออนญุาตไม่รับจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายตุ ่ากวา่ 1 
ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลืน่ได้ กรณีเป็น
เด็กเลก็  ต้องอยูใ่นความดแูลของผู้ใหญ่อยา่งใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหม)ู ลกูค้ามสุลมิสามารถรับประทานได้ หากลกูค้า
ทานมงัสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกบัทางเจ้าหน้าที่ขณะท าการจอง เพือ่ทางเราได้
จดัเตรียมอาหารส าหรับทา่น 
วิธีการจองทัวร์ 
1.จองผา่นทางโทรศพัท์ ได้ท่ีเบอร์  087-6786478 หรือ   083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผา่นทางไลน์ Line: @amgoodtour  (อยา่ลมืเติม @ด้านหน้านะคะ) 
การยกเลิก 
-ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั  คืนมดัจ าเต็มจ านวน 
-ยกเลกิการเดินทาง 21 วนั ก่อนเข้าพกั  หกั  มดัจ า 30% 
-ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนเข้าพกั  ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
วิธีการช าระเงิน 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดินทาง  จ านวนผู้ เดินทาง รายการทวัร์ท่ีทา่นเลอืก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการเช็ค และตอบกลบั
เพื่อแจ้งสถานะการจอง หลงัจากนัน้จะสง่ใบยืนยนัการจอง พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล 
2.หลงัโอนเงิน กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        @amgoodtour  
3. หลงัจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลกัฐานการช าระเงิน ทางเจ้าหน้าที่จะจดัสง่ใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล์ กรุณา
พิมพ์เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทางคะ่ 
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เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศพัท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   083-0611-439  (กรณีไม่มีคนรับสาย วางห ู รอซกัครู่ ทาง
เจ้าหน้าที่จะติดตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อยา่ลมืแอดด้านหน้านะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ติดตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู่ 11  ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   บริษัทอยูติ่ดถนน เส้นไปสนามบินกระบี่คะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น.  
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