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ทัวร์ 4 เกาะ หัวใจมรกต
เกาะสน เกาะหัวใจมรกต เกาะเกือกม้า เกาะย่านเชือก

อ ัตราค่าบริการ
ออกเดินทางได้ทุกว ัน จนถึงว ันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 4-11 ปี

3,900 บาท/ท่าน
3,000 บาท/ท่าน

รายละเอียด
08.00
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือศุลกากร จ ังหว ัดระนอง
09.00
เรือออกจากท่าเรือ (ระนอง) มุ่งหน ้าสูเ่ กาะสอง (พม่า) ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมืองพม่า
09.30
มุ่งหน ้าสู่ ท่าเรือเกาะสน (พม่า)
10.30
เดินทางถึง เกาะห ัวใจมรกต (Cock’s Comb island) หากมองมุมสูงจะเป็ นรุปหัวใจมรกต
11.25
เพลิด เพลิน กั บการดาน้ า ณ อ่า วพาราไดซ ์ (Paradise Bay) ชมความงามของดอกไม ้ทะเล
และปะการังเขากวางจานวนมาก
12.00
เดินทางถึง เกาะเกือกม้า (Horseshoe Island) เป็ นเกาะทีม
่ ช
ี ายหาดทราย ขาว นุ่ม ละเอียด
ท่ า นสามารถเล่น น้ า พายเรือ แคนู เดิม ชมธรรมชาติ ตามแนวชายหาด และรั บ ประทานอาหาร
กลางวัน บนเกาะนี้
ื ก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงาม และความ
14.00
ออกเดิน ทางไปยั ง เกาะย่า นเช อ
หลากหลายของปะการังน้ าตืน
้ ทีส
่ วยสุดในทะเลเมียนมาร์
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15.00
17.00
19.00

www.travelwonders.co.th

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือเกาะสน โรงแรมแกรนด์อ ันดาม ัน ประเทศพม่า
ร ับประทานอาหารเย็น (แบบบุฟเฟ่ต์) ทีหอ
้ งอาหารวิคตอเรียแกรนด์อ ันดาม ัน และให ้ทุก
้ ผ ้าก่อนเดินทางกลับสูร่ ะนอง
ท่านได ้อาบน้ า เปลีย
่ นเสือ
เดินทางกล ับระนอง ด้วยบริการเรือของทางโรงแรม

เงือ
่ นไข
1. ออกเดินทางทุกวัน จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563
2. จองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 14 วันทาการ
3. เช็คทีว่ า่ งกับเจ ้าหน ้าทีท
่ ุกครัง้ ก่อนชาระเงิน
4. การข ้ามแดนใช ้เพียงบัตรประชาชนใบล่าสุด และต ้องพกบัตรตัวจริงล่าสุด มาเสียบยืนยันการเดินทาง
ออกนอกประเทศด ้วยตัวเอง
5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ อยู่กับสภาพอากาศ คลืน
่ ลมทะเล และขัน
้ ตอนการผ่านแดน
6. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลีย
่ นแปลง เช็คราคาอีกครัง้
7. หลังจากทาการจองและชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว ไม่สามารถคืนเงินได ้เลยทุกกรณี
ข้อแนะนา
1. ท่านทีน
่ ารถมาทีท
่ ่าเรือเองสามารถขึน
้ เรือรอบสุดท ้ายเพือ
่ ข ้ามกลับมาฝั่ งระนองเวลา 23.00 น.
2. การเดินทางสาหรับคนไทย ใช ้บัตรประชาชน ในการเดินทาง
3. ควรเตรียมชุดว่ายน้ า ครีมกันแดด แว่นกันแดด กล ้องถ่ายรูป ชุดสาหรับเปลีย
่ นทีโ่ รงแรมก่อนเดินทาง
กลับไทย
อ ัตรานีร้ วม
1. รถรับส่ง จากสถานีขนส่ง-ท่าเรือ
2. ทริปดาน้ าทะเลพม่า 1 วันด ้วยเรือ Speed Boat
3. อาหารเช ้า 1 มือ
้ (ขนมปั ง กาแฟ) กลางวัน 1 มือ และอาหารเย็น 1 มือ
้
4. ค่าผ่านแดนและค่าธรรมเนียมการขึน
้ เกาะพม่า
5. ประกันอุบัตเิ หตุสาหรับนักท่องเทีย
่ ว
6. มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่
้ ชูชพ
ี หน ้ากากดาน้ า ผ ้าเช็ดตัวสาหรับอาบน้ าทีโ่ รงแรมก่อนกลับไทย
7. เสือ
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่า ใช ้จ่ า ยในการเดินทาง (หากต ้องการรถรั บ ส่ง สนามบิน -ท่า เรือ หรือ สนามบิน -โรงแรมในตัว เมือง
ระนอง เริม
่ ต ้น 400 บาท/ท่าน/เทีย
่ ว)
2. ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก
4. ตั๋วเครือ
่ งบิน ไป-กลับ ทัง้ ภายในประเทศ
5. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
6. ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ Vat 7%
7. ค่าทิปพนังงานขึน
้ อยูก
่ ับความพึงพอใจในการบริการของท่าน

- 2 -|P a g e

TAT License 11/08468

Travel Wonders Co., Ltd.
335/11 Nonthaburi Road, Tasai, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 0-2525-2235 / 08-6318-0608 Fax: 0-2525-2237 Line ID: @travelwonders.th
E-mail: info@travelwonders.co.th

www.travelwonders.co.th

ขนตอนการจอง
ั้
1. แจ ้งวันเดินทาง , จานวนผู ้เดินทาง , เพือ
่ เช็คทีว่ า่ ง
2. จัดส่งสาเนาบัตรประชาชนของผู ้เดินทางทุกท่าน
3. ชาระค่าแพ็คเกจเต็มจานวน
4. หลังทาการจองและชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว ท่านจะได ้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง เพือ
่ ใช ้ในการเช็คอิน
5. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไขและ ข ้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้
การยกเลิก
การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทาการยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ทุกรณี
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