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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 6,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 40 

11-14 เมษายน 63 6,999 1,500 40 

12-15 เมษายน 63 6,999 1,500 40 

1-4 พฤษภาคม 63 6,999 1,500 40 

   

วนัที ่1          กรงุเทพฯ ศนูยเ์ยาวชนไทยญีปุ่่ นดนิแดง (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง)  

                                                      
 

19.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย หนา้ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัระนอง โดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชัน้ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนรถ 

 

วนัที ่2            ระนอง – บอ่น า้รอ้นสวนสาธารณะรกัษะวารนิ – วดับา้นหงาว – ภเูขาหญา้ –  

                      อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกหงาว - จดุชมววิเขาฝาช ี– ถนนคนเดนิระนอง      เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                               

 

เชา้  เดนิทางถงึจงัหวดัระนอง ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัว 

07.30 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

08.30 น. เดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นสวนสาธารณะรกัษะวารนิ เป็นบอ่น ้ารอ้นซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตนิี้มอียู ่3 บอ่ 

คอื บอ่พอ่ บอ่แม ่และบอ่ลกู ทัง้3บอ่ มอีณุหภมูสิงูประมาณ 65 องศาเซลเซยีส น ้าพรุอ้นแหง่นี้ไดรั้บการ

วเิคราะหจ์ากกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารวา่ประกอบดว้ยแรธ่าตทุีส่ าคัญและเป็นแหล่งเดยีวในประเทศไทยที่

ไมม่สีารก ามะถันเจอืปนอยูเ่ลย ใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง 



                             

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่วดับา้นหงาว เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจังหวัดระนอง ภายในอโุบสถ

เป็นทีป่ระดษิฐานพระประธาน มนีามวา่ “หลวงพอ่ดบีกุ” เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั มชีือ่เป็นทางการว่า 

“พระตปิกุะพทุธมหาศากยมนุีศรรีณังค”์ อันมคีวามหมายว่า “พระพุทธรูปดบีกุองคใ์หญ่เป็นสริมิงคลและ

ศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” และยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกดว้ย 

นอกจากนี้ภายในวัดเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑท์อ้งถิน่ทีร่วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ ตัง้แต่อดีตจนถงึ

ปัจจุบัน เก็บรักษาใหอ้นุชนรุ่นหลังไดศ้กึษาคน้ควา้ มวีังมัจฉามพัีนธุป์ลาน ้าจดืนานาชนดิทีส่ามารถให ้

อาหารไดอ้ยา่งใกลช้ดิ และท่านสามารถเดนิขึน้ไปบนยอดของภเูขาเพือ่ดูทวิทัศน์ของจังหวัดระนองได ้

รอบ 360 องศา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขา

หญ้า  เ ป็นภูเขาที่ไม่มีต น้ไมใ้หญ่ขึ้นมีแต่

ตน้หญา้ปกคลุมแนวเขาทีท่อดตัวจากทศิเหนือ

สู่ทศิใต ้ภูเขาที่เต็มไปดว้ยหญา้ต่างสีต่างวัน

เวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแลง้ภูเขา

หญา้จะแปรเปลีย่นเป็นสเีหลอืง เมือ่เขา้สูฤ่ดูฝน

จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวยิง่ในชว่งในตกใหม่ๆ อาจมี

โอกาสไดแ้ห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอกี

ดว้ยนยิมเรยีกกนัวา่ “ภเูขาหญา้สองส”ี การชมภเูขาหญา้นอกจากจะชมไดจ้ากลานกวา้งดา้นล่างแลว้ยัง

สามารถขึน้ไปชมววิในมมุสงูมทีางราบเชงิเขา มทีางเดนิเทา้ส าหรับนักท่องเทีย่วขึน้สูบ่นสันเขาเพือ่ชม

ทวิทัศนโ์ดยรอบ ซึง่ภเูขาแตล่ะลกูไมส่งูมาก สามารถเดนิเทา้ขึน้ไปตามทางจากลูกนี้เดนิต่อไปยังอกีลูก

ซึง่เชือ่มตอ่กนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกหงาว น า้ตกชือ่ดงัของจงัหวดัระนอง 

ทีท่ ิง้ตัวดิง่ลงมาจากหนา้ผา สามารถมองเห็นโดดเด่นแต่ไกล ตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตนิ ้าตกหงาว เป็น

สถานทีค่น้พบปูเจา้ฟ้า ปูสายพันธุ์ใหม่ของไทยอกีดว้ย แต่การจะไปดูสายน ้าตกตอ้งเดนิเขา้ไปในป่า

ระยะทางประมาณ 500  เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิเขาฝาช ีเป็นภเูขาทีม่ลีักษณะคลา้ย

กบัฝาช ีสงูจากระดับน ้าทะเล 259 เมตร ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณเขาฝาชเีคยเป็นทีต่ัง้คา่ยทหารญีปุ่่ น บนยอดเขา

เป็นสถานทีช่มทวิทัศนส์วยงาม พระอาทติยอ์สัดงมองเห็นล าน ้ากระบรุ ีไหลมาบรรจบกบั ล าน ้าละอุน่ออก

สูท่ะเลอันดามันเกดิเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแกง่นอ้ยใหญ่ สามารถมองเห็นฝ่ังพมา่ไดแ้ละ

เป็นจุดชมพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของจังหวัดระนอง จากนัน้น าท่านสู่ถนนคนเดนิระนอง 

เป็นถนนทีม่ขีองกนิ ของพืน้บา้น ของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ป เลอืกชมิอย่างมากมาย อสิระอาหาร

เย็น ณ ถนนคนเดนิระนอง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: The B Ranong Trend Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

           

วนัที ่3           จงัหวดัระนอง - เกาะสอง - เกาะนาวโอพ ี                                                                  

                     เชา้,เทีย่ง                                                                                                

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้   

08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืแกรนด ์มเีจา้หนา้ทีร่อรับพรอ้มท าเอกสารผา่นแดนพรอ้มเปลีย่นชุดวา่ยน า้ 

08.45 น. น าทกุทา่นออกเดนิทางสูเ่กาะสองเพือ่ตรวจเอกสารผา่นแดน จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่กาะนาวโอพ ี 

10.45 น. ถงึเกาะนาวโอพ ีNyaung Oo phee สวรรคแ์ห่งทะเลเมยีนมาร ์มหีาดขาว น ้าใส ปะการังสวย น าทุก

ทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสองส ีและสมัผัสโลกใตท้ะเล พาทกุทา่นด าน าดปูะการัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์ 

 ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยบรเิวณชายหาด 



                             

13.00 น. พาทกุทา่นด าน ้า ณ จดุด าน า้อทุยานนโีมท่ีอ่ดุมไปดว้ยปลาการต์นู และปลานานาชนดิและมปีะการังยัง

สวยงาม 

14.00 น. พาทกุทา่นออกเดนิทางไปยงัหาดมาดาม (Madam Beach) เป็นชายหาดทีส่วยทีส่ดุของเกาะนาวโอ

พ ีมหีาดทรายสขีาว น ้าทะเลมคีวามใสเป็นธรรมชาตทิีแ่สนบรสิทุธิ ์มชีายหาดทีท่อดยาวแบบกวา้งไกล 

รมิชายหาดจะมแีปลชงิชา้ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วไปโพสทา่ ถา่ยภาพไดอ้กีดว้ย 

15:30 น. บอกลาความบรสิทุธิข์องทอ้งทะเลเมยีนมารส์ง่ทกุทา่นด าเนนิเอกสารขาออกทีเ่กาะสอง เมยีนมาร ์

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั: The B Ranong Trend Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4           พระราชวงัรตันรงัสรรค-์ กรงุเทพ                                                                      

                    เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                               

 

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดนิทางสู ่พระราชวงัรตันรงัสรรค ์ ถอืเป็นสถานทีส่ าคัญของชาวเมอืง

ระนอง ถูกสรา้งขึน้โดยเจา้เมอืง ระนองเพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับของรัชกาลที ่5 

คราวเสด็จมาเยอืนหัวเมอืงทางใต ้และไดรั้บพระราชทานชือ่ว่าพระราชวัง

รัตนรังสรรค ์ตอ่มาในภายหลังไดช้ ารดุทรดุโทรมลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหม่

และไดถู้กใชเ้ป็นทีป่ระทับของรัชกาลที ่6 และ 7 ในเวลาต่อมาอกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง

กลับสูก่รงุเทพฯ 

เทีย่ง   แวะรบัประทานอาหารเทีย่ง ณ จงัหวดัชุมพร 

19.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  6,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

   พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

รายการนีม้ัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

  - คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามนั 

  - คา่ทีพ่ัก 2 คนื (กรณีเศษเสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

  - คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  - คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม   

  - คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไข  

 กรมธรรม ์



                             

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวงสทิธิ ์ในการยดึมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็มดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ  

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสาร 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท า
รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัท
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ
แลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 


