
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18478 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

เกาะนาวโอพี...ทะเลพม่า 4 วนั 3 คืน 
เกาะหวัใจมรกต (3เกาะ) + เกาะนาคินโย + เกาะคอ๊กเบิรน์ 



วนัเดินทาง ประเภทห้องพกั ราคา (ผู้ใหญ่) ราคา (7-12ปี) 

วนัเดินทางโปรดสอบถาม
เจ้าหน้าท่ี 

Tent Resort 18,900 13,500 

Resort Air Seaview 22,900 16,900 

Villa 31,900 22,900 

หมายเหต ุเดก็ 1-6 ปี คิดราคา 1,300 บาท 
 

วนัแรก   ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั – เกาะสอง – เกาะหวัใจมรกต – เกาะย่านเชือก – เกาะฮอรส์ชู 
- หาดมาดาม  

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั / เจา้หน้าทีร่อตอ้นรบัทุกท่าน พรอ้มท าเอกสารผ่านแดน 
(ใหทุ้กท่านเปลีย่นชุดพรอ้มเล่นน้า)  

08.45 น. เรืออกจากท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั มุง่หน้าสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน  
09.00 น. น าทุกท่านมุง่หน้า ล่องทะเลเมียนมาร ์3 หมู่เกาะ เกาะหวัใจมรกต มองมมุสงูจะเป็นรปู

หวัใจสมีรกต ดา้นในจะพบความงานของต้นกลัปังหา ปะการงัอ่อนสสีนัสดใส จากนัน้กม็ุง่หน้า
สู่ เกาะย่านเชือก ชมโลกใตท้ะเลทีง่ดงาม ของปะการงัน ้าตืน้ หลากหลายชนิดและปลา
สวยงามมากมาย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั บนเกาะฮอรส์ชู (เกาะเกือกม้า) เกาะแห่งนี้มชีายหาดขาว
สะอาดใหทุ้กท่านบนัทกึภาพสวยงาม  

13.00 น. พรอ้มเดนิทางสู่ เกาะนาวโอพี พาทุกท่านไปพกัผ่อนทีห่าดมาดาม  
14.30 น. ถงึ หาดมาดาม (Madam Beach) ทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบั ทะเลเมยีนมาร ์หาดทรายขาวนุ่ม

ยาวสุดสายตา และ ชิงช้ากลางน้า พรอ้มถ่ายรปูทีท่่านชื่นชอบ และด าน ้าดปูะการงัเขากวาง
รมิหาดทีอ่ลงัการ  

16.30 น. น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะนาวโอพี เจ้าหน้าท่ีพร้อมเชค็อินให้ท่านเข้าห้องพกั 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ เทอเรสริมหาด ชมการแสดง และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



 
วนัท่ีสอง   เกาะนาวโอพี - เกาะงาคินโยจี – เกาะคอ๊กเบิรน์ - Shark Beach - เกาะนาวโอพ ี 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ศาลารมิหาดเกาะนาวโอพ ีบรกิารอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 
09.00 น. พาทุกท่านพรอ้มลงเรอืมุง่สู่ เกาะงาคินโยจี ชมหนิทีม่คีวามงดงาม ดาน้าหลงัเกาะที่ อ่าวแสง

ใต้ ด าน ้าชมปลาสวยงามและปะการงัแลว้เขา้ชม อ่าวหินแขวน ทีง่ดงามทีสุ่ดของ เกาะงาคิน
โยจี พาทุกท่านสมัผสัหาดทรายขาวนุ่มฟูเตม็ทีก่ารการถ่ายภาพกบัก้อนหนิยกัษ์เรยีงรายรอบ
หาดและ บริการผลไม้ท้องถ่ินและเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ ไว้บริการท่าน  

11.00 น. พรอ้มพาทุกท่านมุ่งสู่ เกาะคอ๊กเบิรน์ ขึน้มาถ่ายรปูบนหาดค๊อกเบริน์ และมาจุดด าน ้า ชม
ประการงัเขากวาง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี บริการอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์ 
14.00 น. พาทุกท่านใหอ้าหารลูกปลาฉลามทราย แสนน่ารกั และพาดาน ้า ชมฝงูปลานานาชนิด         

ที ่Shark Beach  
16.00 น. น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะนาวโอพี / เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั บรเิวณหน้าหาด

ส่วนตวั  
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ เทอเรสริมหาด ชมการแสดง และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีสาม เกาะนาวโอพี - ดาน้าดปูะการงั เกาะเดอะเลตเตอร ์ / อ่าวผกักาด / เกาะภเูขาไฟ / 
อทุยานนี  

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี  
09.00 น. นาทุกท่าน ดาน้าดปูะการงั เกาะเดอะเลตเตอร ์/ อ่าวผกักาด / เกาะภเูขาไฟ / อทุยานนี

โม่ เป็นตน้ 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี บริการอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์ 
13.00 น. เล่นน ้าสระ / ด าน ้าหน้าหาด หรอื พกัผ่อนตามอธัยาศยั บรกิารเรอืคยคัเล่นหน้าหาด (แจง้

กบัเจา้หน้าที)่ 
19.00 น. รบัประทานอาหารค่า และปารต้ี์ป้ิงย่าง ณ ริมหาดเกาะนาวโอพี ชมการแสดง / พกัผ่อน

ตามอธัยาศยั 
 
วนัท่ีส่ี เกาะนาวโอพี – เกาะสอง - ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั  
08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี / ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั / เล่น

น ้าหน้าหาด ว่ายน้าสระหร ู/ เรอืคายคั ถ่ายรปูเกบ็ภาพ บนเกาะนาวโอพ ี 
11.00 น. เกบ็สมัภาระ พร้อมเชค็อินทอ์อกจากท่ีพกั  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เทอเรส บนเกาะนาวโอพี  
13.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะนาวโอพี มุง่หน้าสู่ท่าเรอืแกรนดอ์นัดามนั (ฝัง่ระนอง)  
15.00 น. นาทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร)์  
15.30 น. เดนิทางกลบั ท่าเรือแกรนดอ์นัดามนั (ฝัง่ระนอง) ทุกท่านเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ  

******************************************************************* 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาพอากาศ และจานวนผูโ้ดยสาร 

จดุด าน ้า อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ 

 



 

Villa บ้านเด่ียว วิลล่า ติดหาดทุกหลงั 

 

Resort Air Seaview (รีสอรท์ แอร ์ซีวิว) 

 

Tent Resort (ภายในหอ้ง รสีอรท์ แอร ์ซวีวิ) 



อตัราน้ีรวม  
- ทรปิด าน ้าตามโปรแกรม / เสือ้ชชูพี, หน้ากากด าน ้า  
- หอ้งพกั 1 คนื เลอืกไดต้ามทีท่่านตอ้งการ  
- อาหารว่าง (Set Box) 1 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้  
- เรอื รบั-ส่ง ตลอดเสน้ทางตามโปรแกรม  
- รถ รบั-ส่งในตวัเมอืงระนอง 
- ค่าเอกสารผ่านแดน  
- มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / ไกด ์/ สตาฟ 
- ประกนัอุบตัเิหตุส าหรบันกัท่องเทีย่ว ทุนประกนั 1 ลา้นบาท (ประกนัอุบตัเิหตุไมร่องรบักรณเีกดิจาก
โรคประจ าตวั) 
 
อตัราน้ีไม่รวม  
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษ)ี  
 
การเตรียมตวั และระเบียบการเดินทาง  
- คนไทยส่งส าเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรราชการทีม่ ี13 หลกั  
- ต่างชาตสิ่งหน้าพาสปอรต์ และทา E-Visa ระบบออนไลน์ดว้ยตวัเองก่อนล่วงหน้า 7 วนั  
- ค่าใชจ้า่ยฟรใีนแพค็เกจทีร่ะบุไว ้นอกเหนือจากแพค็เกจลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่  
- ผูใ้หญ่พกัไดต้ัง้แต่ 2 ท่านขึน้ไป ต่อหอ้ง (นอน 1 ท่าน คดิราคา 2 ท่าน)  
- การยกเลกิการเดนิทางเป็นการส่วนตวั ก่อน 30 วนั ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิ ทุกกรณี  
- สิง่ส าคญั โปรดแจง้ท่านทีม่โีรคประจาตวั / แพอ้าหาร / ไมร่บัประทานอาหารชนิดใดบา้ง  
- เตรยีมชุดส่วนตวั , ครมีกนัแดด , รองเทา้รดัสน้ , กลอ้งถ่ายรปูใต้น ้า และบนบก  
- สงวนสทิธิน์ าอาหาร และเครือ่งดื่มเขา้รสีอรท์ เช่น เบยีร ์, โซดา , ยกเวน้เหลา้และไวน์  
- หา้มน าสตัวเ์ลีย้งทุกชนิดเขา้รสีอรท์  
- ขอยดึตารางตามโปรแกรม และเงือ่นไขเป็นหลกั ส่วนโปรแกรมเมนูอาหารอาจปรบัเปลีย่นไดต้าม
สภาพดนิฟ้าอากาศ  
- ระยะทาง  
ท่าอากาศยาน จ.ระนอง - ท่าเรอืแกรนดอ์นัดามนั ระยะทาง 32.5 กม.  
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร - ท่าเรอืแกรนดอ์นัดามนั ระยะทาง 10.0 กม.  
ตวัเมอืงระนอง - ท่าเรอืแกรนดอ์นัดามนั ระยะทาง 9.0 กม.  



ท่าเรอื ไทย - พม่า ใชเ้วลา 15 นาท ี 
เกาะสอง - เกาะนาวโอพ ีใชเ้วลา 1.20 ชัว่โมง  
 
เง่ือนไขการเดินทาง  
1.ส่งหลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ เพื่อท าเอกสาร
ผ่านแดนและกรมธรรม ์คุม้ครองการเดนิทาง (บรษิทั ประกนัคุม้ภยั จ ากดั ทุนประกนั 1,000,000 บาท/
ท่าน) หมายเหตุ ประกนัอุบตัเิหตุไมร่องรบักรณเีกดิ จากโรคประจ าตวั  
2.หอ้งพกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน ขึน้ไป ในกรณตีอ้งการเตยีงเสรมิ ทางบรษิทัฯ จะมเีตยีงเสรมิใหบ้รกิาร 
(โปรดแจง้กบัเจา้หน้าที่)  
3.พาหนะทีใ่ช ้ในการเดนิทางไปยงัท่าเรอืแกรนดอ์นัดามนั เป็นรถตู้ VIP (กรณลีกูคา้ใหไ้ปรบัสนามบนิ 
จะมคี่าใชจ้า่ย 250 บาท/ท่าน เทีย่ว) รบั-ส่ง ในตวัเมอืงระนอง ฟรไีมม่คี่าใชจ้า่ย และพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทาง
ไปยงัเกาะนาวโอพ ีเป็นเรอืสปีดโบ๊ท 3 เครือ่งยนต์ จ านวน 45 ทีน่ัง่ และเรอืสปีดโบ๊ท 2 เครือ่งยนต์ 
จ านวน 25 ทีน่ัง่ (การใชเ้รอื จะขึน้อยูก่บัจ านวนนกัท่องเทีย่วในแต่ละวนั ขึน้อยูก่บั ทางบรษิทัจดัให)้  
4. กจิกรรม, โปรแกรม, เมนูอาหาร, อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม และตามสภาพดนิฟ้า

อากาศ โดยค านึงถงึ ประโยชน์ของนกัท่องเทีย่วเป็นหลกั 

 

 


