รหัสโปรแกรม : 18478 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เกาะนาวโอพี...ทะเลพม่า 4 วัน 3 คืน
เกาะหัวใจมรกต (3เกาะ) + เกาะนาคินโย + เกาะค๊อกเบิรน์

วันเดิ นทาง

ประเภทห้องพัก

ราคา (ผู้ใหญ่)

ราคา (7-12ปี )

Tent Resort

18,900
22,900

13,500

วันเดิ นทางโปรดสอบถาม Resort Air Seaview
เจ้าหน้ าที่
31,900
Villa
หมายเหตุ เด็ก 1-6 ปี คิ ดราคา 1,300 บาท

16,900
22,900

วันแรก ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน – เกาะสอง – เกาะหัวใจมรกต – เกาะย่านเชือก – เกาะฮอร์สชู
- หาดมาดาม
08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน / เจ้าหน้าทีร่ อต้อนรับทุกท่าน พร้อมทาเอกสารผ่านแดน
(ให้ทุกท่านเปลีย่ นชุดพร้อมเล่นน้า)
08.45 น. เรืออกจากท่ าเรือแกรนด์อนั ดามัน มุง่ หน้าสู่ เกาะสอง ประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน
09.00 น. นาทุกท่านมุง่ หน้า ล่องทะเลเมียนมาร์ 3 หมู่เกาะ เกาะหัวใจมรกต มองมุมสูงจะเป็ นรูป
หัวใจสีมรกต ด้านในจะพบความงานของต้นกัลปั งหา ปะการังอ่อนสีสนั สดใส จากนัน้ ก็มงุ่ หน้า
สู่ เกาะย่านเชือก ชมโลกใต้ทะเลทีง่ ดงาม ของปะการังน้าตืน้ หลากหลายชนิดและปลา
สวยงามมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะฮอร์สชู (เกาะเกือกม้า) เกาะแห่งนี้มชี ายหาดขาว
สะอาดให้ทุกท่านบันทึกภาพสวยงาม
13.00 น. พร้อมเดินทางสู่ เกาะนาวโอพี พาทุกท่านไปพักผ่อนทีห่ าดมาดาม
14.30 น. ถึง หาดมาดาม (Madam Beach) ทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับ ทะเลเมียนมาร์ หาดทรายขาวนุ่ม
ยาวสุดสายตา และ ชิ งช้ากลางน้ า พร้อมถ่ายรูปทีท่ ่านชื่นชอบ และดาน้ าดูปะการังเขากวาง
ริมหาดทีอ่ ลังการ
16.30 น. นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เกาะนาวโอพี เจ้าหน้ าที่พร้อมเช็คอิ นให้ท่านเข้าห้องพัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารคา่ ณ เทอเรสริ มหาด ชมการแสดง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะนาวโอพี - เกาะงาคิ นโยจี – เกาะค๊อกเบิ รน์ - Shark Beach - เกาะนาวโอพี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริมหาดเกาะนาวโอพี บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
09.00 น. พาทุกท่านพร้อมลงเรือมุง่ สู่ เกาะงาคิ นโยจี ชมหินทีม่ คี วามงดงาม ดาน้าหลังเกาะที่ อ่าวแสง
ใต้ ดาน้าชมปลาสวยงามและปะการังแล้วเข้าชม อ่าวหิ นแขวน ทีง่ ดงามทีส่ ุดของ เกาะงาคิ น
โยจี พาทุกท่านสัมผัสหาดทรายขาวนุ่ มฟูเต็มทีก่ ารการถ่ายภาพกับก้อนหินยักษ์เ รียงรายรอบ
หาดและ บริ การผลไม้ท้องถิ่ นและเครื่องดื่มเย็นๆ ไว้บริ การท่าน

11.00 น. พร้อมพาทุกท่านมุ่งสู่ เกาะค๊อกเบิ รน์ ขึน้ มาถ่ายรูปบนหาดค๊อกเบิรน์ และมาจุดดาน้ า ชม
ประการังเขากวาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาริ มหาดเกาะนาวโอพี บริ การอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
14.00 น. พาทุกท่านให้อาหารลูกปลาฉลามทราย แสนน่ ารัก และพาดาน้ า ชมฝูงปลานานาชนิด
ที่ Shark Beach
16.00 น. นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เกาะนาวโอพี / เข้าทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาด
ส่วนตัว
19.00 น. รับประทานอาหารคา่ ณ เทอเรสริ มหาด ชมการแสดง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะนาวโอพี - ดาน้ าดูปะการัง เกาะเดอะเลตเตอร์ / อ่าวผักกาด / เกาะภูเขาไฟ /
อุทยานนี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริ มหาดเกาะนาวโอพี
09.00 น. นาทุกท่าน ดาน้ าดูปะการัง เกาะเดอะเลตเตอร์ / อ่าวผักกาด / เกาะภูเขาไฟ / อุทยานนี
โม่ เป็ นต้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาริ มหาดเกาะนาวโอพี บริ การอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
13.00 น. เล่นน้าสระ / ดาน้าหน้ าหาด หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการเรือคยัคเล่นหน้าหาด (แจ้ง
กับเจ้าหน้าที)่
19.00 น. รับประทานอาหารค่า และปาร์ตี้ปิ้งย่าง ณ ริ มหาดเกาะนาวโอพี ชมการแสดง / พักผ่อน
ตามอัธยาศัย
วันที่สี่ เกาะนาวโอพี – เกาะสอง - ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาริ มหาดเกาะนาวโอพี / ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย / เล่น
น้าหน้าหาด ว่ายน้าสระหรู / เรือคายัค ถ่ายรูปเก็บภาพ บนเกาะนาวโอพี
11.00 น. เก็บสัมภาระ พร้อมเช็คอิ นท์ออกจากที่พกั
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เทอเรส บนเกาะนาวโอพี
13.30 น. ออกเดิ นทางจาก เกาะนาวโอพี มุง่ หน้าสู่ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน (ฝั ง่ ระนอง)
15.00 น. นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์)
15.30 น. เดินทางกลับ ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน (ฝัง่ ระนอง) ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามสภาพอากาศ และจานวนผูโ้ ดยสาร
จุดดาน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ

Villa บ้านเดี่ยว วิ ลล่า ติ ดหาดทุกหลัง

Resort Air Seaview (รีสอร์ท แอร์ ซีวิว)

Tent Resort (ภายในห้อง รีสอร์ท แอร์ ซีววิ )

อัตรานี้ รวม
- ทริปดาน้ าตามโปรแกรม / เสือ้ ชูชพี , หน้ากากดาน้า
- ห้องพัก 1 คืน เลือกได้ตามทีท่ ่านต้องการ
- อาหารว่าง (Set Box) 1 มือ้ / อาหารกลางวัน 4 มือ้
- เรือ รับ-ส่ง ตลอดเส้นทางตามโปรแกรม
- รถ รับ-ส่งในตัวเมืองระนอง
- ค่าเอกสารผ่านแดน
- มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ / ไกด์ / สตาฟ
- ประกันอุบตั เิ หตุสาหรับนักท่องเทีย่ ว ทุนประกัน 1 ล้านบาท (ประกันอุบตั เิ หตุไม่รองรับกรณีเกิดจาก
โรคประจาตัว)
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
การเตรียมตัว และระเบียบการเดิ นทาง
- คนไทยส่งสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการทีม่ ี 13 หลัก
- ต่างชาติส่งหน้าพาสปอร์ต และทา E-Visa ระบบออนไลน์ดว้ ยตัวเองก่อนล่วงหน้า 7 วัน
- ค่าใช้จา่ ยฟรีในแพ็คเกจทีร่ ะบุไว้ นอกเหนือจากแพ็คเกจลูกค้าต้องจ่ายเพิม่
- ผูใ้ หญ่พกั ได้ตงั ้ แต่ 2 ท่านขึน้ ไป ต่อห้อง (นอน 1 ท่าน คิดราคา 2 ท่าน)
- การยกเลิกการเดินทางเป็ นการส่วนตัว ก่อน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์คืนเงิน ทุกกรณี
- สิง่ สาคัญ โปรดแจ้งท่านทีม่ โี รคประจาตัว / แพ้อาหาร / ไม่รบั ประทานอาหารชนิดใดบ้าง
- เตรียมชุดส่วนตัว , ครีมกันแดด , รองเท้ารัดส้น , กล้องถ่ายรูปใต้น้า และบนบก
- สงวนสิทธิ ์นาอาหาร และเครือ่ งดื่มเข้ารีสอร์ท เช่น เบียร์ , โซดา , ยกเว้นเหล้าและไวน์
- ห้ามนาสัตว์เลีย้ งทุกชนิดเข้ารีสอร์ท
- ขอยึดตารางตามโปรแกรม และเงือ่ นไขเป็ นหลัก ส่วนโปรแกรมเมนูอาหารอาจปรับเปลีย่ นได้ตาม
สภาพดินฟ้ าอากาศ
- ระยะทาง
ท่าอากาศยาน จ.ระนอง - ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน ระยะทาง 32.5 กม.
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร - ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน ระยะทาง 10.0 กม.
ตัวเมืองระนอง - ท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน ระยะทาง 9.0 กม.

ท่าเรือ ไทย - พม่า ใช้เวลา 15 นาที
เกาะสอง - เกาะนาวโอพี ใช้เวลา 1.20 ชัวโมง
่
เงื่อนไขการเดิ นทาง
1.ส่งหลักฐานการชาระเงิน พร้อมทัง้ แนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ เพื่อทาเอกสาร
ผ่านแดนและกรมธรรม์ คุม้ ครองการเดินทาง (บริษทั ประกันคุม้ ภัย จากัด ทุนประกัน 1,000,000 บาท/
ท่าน) หมายเหตุ ประกันอุบตั เิ หตุไม่รองรับกรณีเกิด จากโรคประจาตัว
2.ห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน ขึน้ ไป ในกรณีตอ้ งการเตียงเสริม ทางบริษทั ฯ จะมีเตียงเสริมให้บริการ
(โปรดแจ้งกับเจ้าหน้าที่)
3.พาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทางไปยังท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน เป็ นรถตู้ VIP (กรณีลกู ค้าให้ไปรับสนามบิน
จะมีค่าใช้จา่ ย 250 บาท/ท่าน เทีย่ ว) รับ-ส่ง ในตัวเมืองระนอง ฟรีไม่มคี ่าใช้จา่ ย และพาหนะทีใ่ ช้เดินทาง
ไปยังเกาะนาวโอพี เป็ นเรือสปี ดโบ๊ท 3 เครือ่ งยนต์ จานวน 45 ทีน่ งั ่ และเรือสปี ดโบ๊ท 2 เครือ่ งยนต์
จานวน 25 ทีน่ งั ่ (การใช้เรือ จะขึน้ อยูก่ บั จานวนนักท่องเทีย่ วในแต่ละวัน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั จัดให้)
4. กิจกรรม, โปรแกรม, เมนูอาหาร, อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามสภาพดินฟ้ า
อากาศ โดยคานึงถึง ประโยชน์ของนักท่องเทีย่ วเป็ นหลัก

