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เกาะนาคินโย เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.62 – 15 พ.ค.62 ออกเดินทางทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดยาวต่อเนื่อง 

  

  

รายละเอยีดโปรแกรม ทัวรเ์กาะนาคนิโย 
Program Day Trip Boulder Island, Myanmar  ( ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชั่วโมง 45 นาท ี) 

 

07:00 น. รถตู้บริการรับลูกค้าจากที่พักในตัวเมืองระนอง / บขส. / สนามบิน มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ ศุลกากรระนอง (ประภาคาร) 

07:30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือประภาคาร จ.ระนอง เช็คอินพร้อมบริการอาหารว่างยามเช้า และตรวจสอบเอกสาร ที่ทางเที่ยวสนุก

ทัวร์ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว  

08:00 น. เรือพร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ เพื่อยื่นเอกสารผ่านแดนเข้าสู่เกาะประเทศพม่า ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ 

08:15 น. ออกจากท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ ระหว่างการเดินทาง เราจะผ่าน “วิคตอเรีย พอยท์” ดินแดนตอนใต้สุดของประเทศ

เมียนมาร์ เรือจะล่องผ่านหมู่เกาะนับร้อย ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ ของทะเลฝ่ังเมียนมาร์ ที่ถูกปิดมาหลายร้อยปี ใช้เวลาใน

การเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที 

10:00 น. เดินทางมาถึงเกาะนาคินโย ได้เวลาแล้วกับการพักผ่อนและชมความสวยงามของหาดที่  “Moken  Bay”  ซึ่งเป็นหาด

ทรายที่ขาวที่ละเอียดสวยงาม จากนั้นเดินศึกษาธรรมชาติจาก “Moken  Bay”  ไปยัง “Sister Bay” อ่าวคู่ที่สวยงาม เพื่อ



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour| FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom                         

ชื่นชมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า Rain Forest เขตร้อนอันแสนบริสุทธิ์ ตื่นเต้นกับหินน้องฮิปโป หินก้อนนี้มองอีกด้าน 

เหมือนปลาวาฬ ธรรมชาติช่างมหัศจรรย์ เส้นทางนี้ เรียกว่า Jurassic view point เป็นเส้นทางกองหินร้อยล้านปี เป็นทั้ง

จุดชมวิว เป็นทั้งจุดชมกองหินนับพันๆหมื่นๆกอง ตั้งซ้อนกัน ซึ่งเป็นหินแกรนิต อายุนับพันปี ที่ชวนให้ทุกท่านสนุกกับ

การจิตนาการ เหมาะส าหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และพักผ่อนตามแบบฉบับของตัวเอง โดยใช้เวลาในการเดิน

ประมาณ 30 นาที (ไป-กลับ) 

12:00 น. ได้เวลาจัดเต็มกับอาหารบุปเฟต์ และซีฟู้ดลวกจิ้ม แสนอร่อยพร้อมทั้งขนมนานาชนิด และเครื่องดื่มที่หลากหลาย ที่ใครๆ

ต่างพูดถึง มีให้บริการเต็มอิ่ม ริมชาดหาดที่ขาวสะเอียด พักผ่อนใต้ต้นไม้ร่มรื่น ที่หาดมอแกนเบย์ 

14:15 น. ก่อนออกไปท ากิจกรรมด าน้ า เลิฟอันดามันชวนทุกท่านสนุกกัน โดยการเก็บขยะรักษาความสะอาดบริเวณหน้าหาดมอ

แกนเบย์ 

14:30 น. ได้เวลาสนุกกับกิจกรรมด าน้ า  มาสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลเมียนมาร์  ไม่ว่าจะแหวกว่ายไปทางไหนก็สัมผัสได้

ถึงความสวยงามที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดที่พร้อมต้อนรับทุกท่าน  อาทิเช่น ปลาฉลามครีบด า ลูก

ปลาฉลามขาว ครอบครัวปลาการ์ตูนเกือบ และสมบรูณ์ของปะการัง 7 ส ีอาทิเช่นประการรังเขากวาง (STAGHORN 

CORAL) ล้อมรอบไปด้วย ปะการังสีน้ าเงิน (BLUE CORAL) และเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเล อย่างน่ามหัศจรรย์ 

15:30 น. บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะสอง เพื่อรับเอกสารผ่านแดน 

17:00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) รถตู้พร้อมบริการส่งกลับที่พักในตัวเมืองระนองโดยสวัสดิภาพ 

*** ทั้งนี้ การท าโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ *** 

 

หมายเหต ุ:  

 หลังจากจบโปรแกรมลูกค้าสามารถเดินทางกลับได้โดยรถทัวร์ (บขส.) เที่ยว 20.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นสายการบินนก

แอร์จะต้องเดินทางกลับไฟท์วันถัดไปเท่าน้ัน) 

 ขั้นตอนการด าเนินการผ่านแดนอาจล่าช้า ในวันที่เป็นวันหยุด / เทศกาล / หรือวันที่มีอัตราการเดินทางสูง 

Condition  

 

 เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางไปทริป ทางบริษัทขอความร่วมมือในการรวบรวมบัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อท าเอกสาร

ผ่านแดนล่วงหน้า 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อประสานงานเข้ารับบัตรประชาชน ณ ที่พัก หรือสถานที่นัด

หมายที่ลูกค้าสะดวกในตัวเมืองระนอง และจะจัดส่งคืนในวันเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

TOUR INCLUDES  

 Speed boat fare for Boulder Island  

ราคาเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับเกาะนาคินโย 

 Boarder pass fee Thai & Myanmar (Thai citizen only) 

ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ (เฉพาะคนไทยเท่าน้ัน) 

 Round trip Land Transfer from Ranong Town to Lighthouse Pier (*Extra charge for other zones) 

ราคารถรับ - ส่งที่พักจากตัวเมืองระนอง ไปยังท่าเรือประภาคาร (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มส าหรับลูกค้าที่พักนอกเส้นทาง) 

 Friendly Thai English & Myanmar speaking guide with ecotourism mind 
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มัคคุเทศก์สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ เมียนร์มา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 Light snack for breakfast, Seafood Lunch Set, Bakery, Soft drink, Drinking water etc.  

ค่าบริการอาหารว่างช่วงเช้า, ชุดอาหารกลางวัน (เมนูซีฟู๊ด), ขนมหวาน, น้ าอัดลมและน้ าดื่ม 

 Snorkeling equipment (Mask, Snorkel and Life Jacket) 

บริการอุปกรณ์ด าน้ า (หน้ากากด าน้ า, ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ 

 Travel Accident insurance cover THB 500,000 – THB 1,000,000 (Excluded lost, stolen or damaged items of 

personal belonging) 

 ประกันอุบัติเหตุส าหรับนักท่องเที่ยวด้วยวงเงินประกัน 500,000 บาท และสูงสุดหนึ่งล้านบาทกรณีเสียชีวิต    (ไม่ครอบคลุม

กรณีของหาย, การถูกขโมยทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง) 

 Entrance Fee of Boulder Islands are included in this package. 

ราคาน้ีรวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนาคินโยแล้ว 

ADDITIONAL INFORMATION   

 Foreigner traveler must apply E-Visa via https://evisa.moip.gov.mm by him/herself and submit the approval 

visa to the agency 7 days before traveling date.  

ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์ด้วยตนเองเท่านั้นผ่านเว็บhttps://evisa.moip.gov.mm        พร้อม

จัดส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้บริษัททัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง 

 For Thai re-entry permits are not included in this package. 

แพคเกจไม่รวมค่าด าเนินการขอวีซ่า และการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

 For Boarder pass, Thai citizen can use only Identify Card and Passport for Foreigner traveler. 

เอกสารผ่านแดนนักท่องเที่ยวคนไทยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น และนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้หนังสือ

เดินทางตามสัญชาติตนเอง พร้อมใบตรวจคนเข้าเมือง และใบอนุญาตท างานต่างแดน (ถ้ามี) 

 Day Trip of Myanmar will departure from Lighthouse (Pharpakarn - Ranong) Pier. 

โปรแกรมเดย์ทริปเกาะนาคินโย เมียนมาร์ ออกเดินทางจากท่าเรือศุลกากร (ประภาคาร) จังหวัดระนอง 

TERMS AND CONDITIONS  

 Children rate is between 4 - 11 years old. 

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 4 - 11 ปี 

 Children under 2 years old are not recommended and not allow to join Day Trip in Myanmar 

เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ทางบริษัทไม่แนะน าและไม่อนุญาตให้เดินทางในโปรแกรมทะเลเมียนมาร์ 

 Elderly over 60 years old or Guests who have high blood pressure, heart condition, pregnant, asthma, 

surgery around 1-2, years bone diseases are not allowed to join the trip. 

ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและลูกค้าที่เป็นโรคความดัน, โรคหัวใจ, ตั้งครรภ์, โรคหอบหืด, ผ่าตัดมาในระยะเวลา 1-2 ปี,      

https://evisa.moip.gov.mm/
https://evisa.moip.gov.mm/
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โรคเก่ียวกับกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้ 

REMARK  

 Tour programs are subject to change depending on tides and currents or weather condition. 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าขึ้น - น้ าลง กระแสน้ า และสภาพอากาศ 

 The Company has to cancel the trip due to bad weather or other urgent reasons, the Company shall pay 

100% compensations to their customers. 

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องยกเลิกโปรแกรมการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือเหตุผลเร่งด่วน 

จ าเป็นอย่างอื่น ทางบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเต็มจ านวนส าหรับทริปนั้นเท่าน้ัน 

 In case of bookings are less than 25 passengers for a trip, the company has the right to cancel the trip and 

refund the full amount of day trip only.  

กรณีที่มีลูกค้าเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในวันดังกล่าว ทางบริษัทจะ 

คืนเงินเฉพาะค่าทริปด าน้ า ไม่รวมค่าที่พัก 

TRANSPORTATION  

 From Ranong Airport to Lighthouse (Pharpakarn - Ranong) and return to Hotel in Ranong Town at THB 

300.- per person (Join minivan)  

จากสนามบินระนอง ถึงท่าเรือประภาคาร และกลับที่พักโรงแรมในตัวเมืองระนอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ท่าน         (รถ

ตู้โดยสารร่วม) 

 Free of Charge from Hotel in Ranong Town to Lighthouse (Pharpakarn - Ranong) for round trip Except  B.C. 

Badin Resort, The Blue Sky @Ranong, Mrs.swan Villas and The White Village Ranong Resort will surcharge 

THB 300.-/person 

ฟรี รถรับ - ส่ง ส าหรับเส้นทางโรงแรมในตัวเมืองระนองถึงท่าเรือประภาคาร  ยกเว้น ลูกค้าพักที่โรงแรมบีซี บดินทร์รีสอร์ท

เดอะบลู สกาย แอท ระนอง, มิสซิสสวอนวิลล่า และเดอะไวท์วิลเลจ ระนอง รีสอร์ท มีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท/ท่าน 

 From Ranong Airport to Hotel in Ranong Town per one way at THB 800.-/car (private car for 3 persons) and 

THB 1,500.-/van (private van for 10 persons).  Except B.C. Badin Resort, and The Blue Sky @Ranong, 

Mrs.swan Villas and The White Village Ranong Resort will extra charge THB 300.-/car and THB 500.-/van. 

จากสนามบินระนองถึงที่พักโรงแรมในตัวเมืองระนอง มีค่าบริการ 800 บาท/เที่ยว (รถยนต์ส่วนบุคคล นั่งได้สูงสุด 3 ท่าน) 

และค่าบริการ 1,500 บาท/เที่ยว ส าหรับรถตู้โดยสาร (รถตู้ส่วนบุคคล นั่งได้สูงสุด 10 ท่าน) ยกเว้น บีซี บดินทร์ รีสอร์ท,  

เดอะบลู สกาย แอท ระนอง, มิสซิสสวอนวิลล่า และเดอะไวท์วิลเลจ ระนอง รีสอร์ท คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท/คัน 

(รถยนต์) และ 700 บาท/คัน (รถตู้) 
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เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour| FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom                         

 

CANCELLATION POLICY  

 Seven-day cancellation notice is required. Any cancellation less than three days will be incurred a 100% 

Cancellation Fee.  

กรณียกเลิกทริปต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 7 วันล่วงหน้า กรณีการแจ้งน้อยกว่า 3 วัน ทางบริษัทจะคิดราคาค่า

ทัวร์เต็มจ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 Full charge will be imposed for a no show or a cancellation on the traveling date.  

ทางบริษัทคิดราคาเต็มจ านวน ส าหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทาง ณ วันที่เดินทางได้ หรือการยกเลิกในวันที่ต้องเดินทาง 

 Date change is permitted if notify within 5 days or more which prior to travel, subject to seat availability.  

การแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้หากแจ้งก่อนล่วงหน้า 5 วันก่อนการเดินทาง แต่ขึ้นอยู่กับจ านวนที่นั่ง

คงเหลือในแต่ละวัน 

 First change nil fee, second and subsequent changes incur a THB 500.- per voucher fee. 

แจ้งเปลี่ยนครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่สอง มีค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อหนึ่งรายการในใบจองโปรแกรมทัวร์ 

 Any difference in program price is payable by the passengers. 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของลูกค้า ลูกค้าสามารถจ่ายเองได้โดยตรง 

 Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.โปรแกรมอาจมีกาiเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าขึ้น-น้ าลง และสภาพอากาศ 

RESERVATIONS  

 Urgent Reservation Condition (Less than 3 days)   

we reserve the right to fine you in full amount if there are any changes in any important details or in case of 

cancellation. 100% of payment will be charged after the confirmation. 

เงื่อนไขการรบัจองหรอืเปลีย่นแปลงกรณเีรง่ดว่น 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินหรือปรับเงินค่าทัวร์เต็ม จ านวนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ส าคัญ

หรือจากกรณียกเลิกการจองหลังจากที่มีการยืนยันการจองไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 


