
 

รหัสโปรแกรม : 21182 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ธนัวาคม 17-20 / 24-27 
 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
 กุมภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
 มีนาคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 เมษายน 01-04 / 03-06 / 04-07 / 05-08 
 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม - Speed Boat – วดัเกาะพยาม – อ่าวเขาควาย 
                       เขาทะล ุ– นกเงือก – ฮิปป้ีบาร์ – พกัผ่อนริมชายหาด 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7312 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
07.35 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัระนอง หลงัจาก

รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ท่าเรือ
เกาะพยาม  

09.00 น าท่านเดินทางโดย Speed Boat (ใช้เวลา
ประมาณ 45 นาที) สู่ ‘เกาะพยาม’ เพชรน ้ า
งามแห่งทะเลระนอง เป็นเกาะใหญ่หน่ึงใน
สองเกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะชา้ง  

10.45 ถึงสะพานท่าเทียบเรือ อ่าวแม่หม้าย ปาก
ประตูใหญ่สู่เกาะพยาม เกาะพยามมีพื้นท่ี
ตอนกลางของเกาะ เป็นภูเขา ป่าไม ้ท่ีวนัน้ี
ยงัคงมีสัตวป่์าอยา่ง ลิง หมูป่า และนกชุกชุม 
โดยเฉพาะนกหายากอย่าง “นกเงือก” ท่ี
ยงัคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย รวมไปถึงเหยี่ยว
แดงท่ีมักบินโฉบฉวัดเฉวียนปรากฏอยู่
ทัว่ไป มีชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนชาวมอแกน 
(ชาวเล) อาศยัอยู่บนเกาะแห่งน้ี น าท่านเป
ลียนการเดินทางโดย รถอีแต๊ก  (รถใช้
ท่องเท่ียวแบบทอ้งถ่ิน)เดินทางสู่ ‘วดัเกาะ
พยาม’ ท่ีมีโบสถ์กลางทะเล บนหลังคา

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 3 คืน 
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



ประดิษฐานพระพุทธรูปยนืปางลีลาหันหนา้ออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตวัโบสถ ์นบัเป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนัง่เรือมาสู่เกาะ น าท่านออกเดินทางสู่ ‘อ่าวเขาควาย’ ซ่ึงมีพื้นท่ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดว้ย คืออ่าวเขาควายเหนือ-ใต ้มีหาดทรายเป็น 2 สี คือช่วงหน่ึงเป็นสีขาวเนียน อีกช่วงหน่ึงเป็นสี
อมชมพู เพราะมีหอยทบัทิมตวัเป็นๆ และเศษซากอยู่ท่ีบริเวณชายหาดเป็นจ านวนมาก ชม “เขาทะลุ” หรือ "หิน
ทะลุ" มีลกัษณะเป็นภูเขาหินลูกเล็กๆ ตรงปลายถูกน ้ ากดัเซาะเป็นช่องโพรง ขาดให้เราสามารถเดินมุดลอดผ่าน
ไป-มาได ้เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของอ่าว  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางชม “นกเงือก” ซ่ึงเป็นนกหายากแต่ยงัคงพบไดเ้ตามธรรมชาติบนเกาะแห่งน้ี จากนั้นให้

ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปกับ “ฮิปป้ีบาร์” เป็นบาร์
อนัสุดแปลกแหวกแนว ซ่ึงตกแต่งในสไตล์โจร
สลดั และยงัเป็นบาร์ท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงแห่ง
เกาะพยาม จากนั้นน าท่านเขา้สู่รีสอร์ทท่ีพกั มี
เวลาให้ท่านได้ เดินเล่น พกัผ่อน หรือเล่นน ้ า
ทะเลบริเวณชายหาดส่วนตวัของรีสอร์ท แบบ
สบายๆ ให้คุม้ค่ากับการเดินทางพกัผ่อน ตาม
อธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน // 
หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั...  

 
ที่พกั : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 



ที่พกั : โรงแรม นธิิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
***หมายเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหอ้งพกัค่อนขา้งนอ้ยและหอ้งพกัเตม็ค่อนขา้งเร็วหาก

ลูกคา้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณาเช็คหอ้งวา่งกบัทางบริษทัก่อนจากนั้นขออนุญาติเก็บค่าหอ้งพกัก่อน
หลงัจากลูกคา้ยืน่ยนัการจองเน่ืองจากเป็นนโยบายของทางโรงแรมท่ีพกัเม่ือจองแลว้ตอ้งช าระเงินค่าหอ้ง
ทั้งหมดก่อนถึงจะการันตีท่ีพกัใหก้บัลูกคา้*** 

วนัที่สอง(2)     เกาะพยาม – เกาะค้างคาว - ด าน ้าชมปะการัง– เกาะก า - อ่าวเขาควาย – เกาะญ่ีปุ่น  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
09.00 น าท่านลง เรือ Speed Boat (ในกรณีท่ีเรือ Speed Boatไม่สามรถล่องไดห้รือไม่สามารถจองไดน้ั้นทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปแลงการเดินทางเป็น เรือหัวโทง โดยจะมีการอพัเดทให้ลูกคา้ทราบก่อนการเดินทาง)
พร้อมชูชีฟและอุกรณ์ด าน ้ า ล่องเรือสู่ ‘เกาะคา้งคาว’ เกาะท่ีสวยงามท่ีสุดในการเท่ียวหมู่เกาะก า ทะเลระนอง 
ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ สู่เกาะคา้งคาว ซ่ึงดา้นบนของเกาะหาดทรายขาวละเอียด เดินเล่นชมหาดหินงาม มีน ้ าทะเล
สวยใสค่อยๆไล่โทนจากน ้ าต้ืน สีเขียว
อ่อน ฟ้าอ่อน ไปสู่สีน ้ าเงินเขม้ของน ้ า
ทะลึก สนุกกับเล่นน ้ า ดูด าน ้ าน ้ า ต้ืน
บริเวณด้านเหนือท่ีมีปะการังเขากวาง 
และปลาการ์ตูน จากนั้นล่องเรือสู่  “เกาะ
ก า” เดินเล่น “อ่าวเขาควาย” แห่งเกาะก า
ตก ท่ีถือเป็นศูนยก์ลางทางการท่องเท่ียว
ของหมู่เกาะก าและเกาะคา้งคาว  อ่าวเขา
ควายมีลกัษณะเป็นอ่าวโคง้คร่ึงวงกลม
คลา้ยเขาควาย มีหาดทรายสวยงามขาว
เนียน ทรายละเอียด น ้าทะเลสวยใส เหมาะแก่การลงแหวกวา่ยเล่นน ้าเป็นอยา่งยิง่ ขณะท่ีหาดอีกฝ่ังก็เป็นหาดทราย
ยาวสะอาด มีเวลาให้ท่านสามารถขึ้นชมจุดชมวิวอ่าวเขาควาย ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ่าวเขาควาย
แบบ 180 องศา และยงัสามารถมองเห็นวิวของทอ้งทะเลหมู่เกาะก า  อนัสวยงาม (ไม่แนะน าให้ขึ้นส าหรับผูท่ี้
สุขภาพไม่แขง็แรงเน่ืองจากทางขึ้นมีความลาดเอียงสูง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นล่องเรือสู่ “เกาะญ่ีปุ่ น” หรือ “เกาะก ากลาง” ซ่ึงเช่ือกนัวา่ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองกองทพัญ่ีปุ่ นเคยมา

ตั้งฐานทพับนเกาะแห่งน้ี เดินเล่นบนเกาะตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั มีเวลา
ให้ท่านได ้เดินเล่น พกัผ่อน หรือเล่นน ้ าทะเลบริเวณชายหาดส่วนตวัของรีสอร์ท แบบสบายๆ ให้คุม้ค่ากบัการ
เดินทางพกัผอ่น ตามอธัยาศยั... 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

 

ที่พกั : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

ที่พกั : โรงแรม นธิิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
***หมายเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหอ้งพกัค่อนขา้งนอ้ยและหอ้งพกัเตม็ค่อนขา้งเร็วหาก

ลูกคา้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณาเช็คหอ้งวา่งกบัทางบริษทัก่อนจากนั้นขออนุญาติเก็บค่าหอ้งพกัก่อน
หลงัจากลูกคา้ยืน่ยนัการจองเน่ืองจากเป็นนโยบายของทางโรงแรมท่ีพกัเม่ือจองแลว้ตอ้งช าระเงินค่าหอ้ง
ทั้งหมดก่อนถึงจะการันตีท่ีพกัใหก้บัลูกคา้*** 

 
วนัที่สาม(3)  เกาะพยาม – กระบุรี – ก้องวลัเลย์ – น ้าตกปุญญบาล – วดัวารีบรรพต  
                        แช่น ้าแร่ระนอง - น ้านอง ฮอทสปา 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.00 น าท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางกลบัสู่ระนอง จากนั้นน าท่านออก

เดินทางสู่ อ.กระบุรี น าท่านเยี่ยมชม ‘กอ้งวลัเลย’์ แหล่งปลูกกาแฟท่ีมี
ช่ือเสียงมากว่า 40 ปี โดยแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟภายใตช่ื้อการคา้ กอ้ง
กาแฟ และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตอ้งมาทดลองคัว่กาแฟแบบโบราณ
ดว้ยตวัเองในกระทะเล็กๆ และเตาแก๊สปิคนิค พร้อมเรียนรู้ระดบัการ
คั่วกาแฟ การบดเมล็ดกาแฟ และวิธีการชงกาแฟในแบบต่างๆ 
ตลอดจนลกัษณะของเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพในการน ามาใช้ชงกาแฟ 
ภายในพื้นท่ียงัเปิดเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารริมล าธาร นั่งผ่อน
คลายจิบเคร่ืองด่ืม ท่ามกลางธรรมชาติ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าตกปุญญบาล” หรือ “น ้ าตกเส็ดตะกวด” เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามแห่งหน่ึงมีน ้ าไหลแรง
ตลอดปี อยูบ่ริเวณขา้งทางหลวงหมายเลข 4 อยูติ่ดกบัถนนเพชรเกษม เป็นน ้าตกท่ีมีปริมาณน ้าหลากในช่วงฤดูฝน 
ตน้น ้ าเกิดจากล าห้วยสายเล็กๆ บนป่า
สงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด
ก่อให้เกิดเป็นน ้ าตกท่ีสวยงาม จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ ‘วดัวารีบรรพต’ หรือ 
‘วดับางนอน’ เป็นท่ีตั้ งของมหาทุติย
เจดียศ์รีบรรพต ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์มีรูปทรง
คลา้ยกับทางพม่า เน่ืองจากวดัน้ีเป็นท่ี
ศ รัทธาของชาวพม่ า ท่ีอาศัยอยู่ ใน
ระนอง จึงมีพระพม่า และช่างฝีมือของ
พม่ามาช่วยท าการสร้างเจดีย์น้ี ถือว่า
เป็นเร่ืองแปลกท่ีวดัไทยมีเจดียแ์บบพม่าเป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา เป็นท่ีประดิษฐานพระ
พุทธไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้ซ่ึงมีความยาวถึง 22 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘น ้ านอง ฮอทสปา’ ให้
ท่านไดแ้ช่น ้ าแร่ร้อนบริสุทธ์ิ 100% จากธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางท่องเท่ียว  (การแช่น ้ าแร่แบบบ่อ
รวมแยกชายหญิงนั้นรวมค่าใช้จ่ายใน
รายการทวัร์แลว้ แต่หากท่านตอ้งการ
บริการเสริมอ่ืนๆท่ีไม่รวมค่าใชจ่้ายใน
รายการทวัร์กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระให้ท่าน
อิสระตามอธัยาศยั... 

 

ที่พกั : โรงแรม SOOK HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  จวนเจ้าเมืองระนอง – พระราชาวงัรัตนรังสรรค์ – วดับ้านหงาว - Baroque Le Cafe 
ชมววิเขาหญ้า - เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 จากนั้นเดินทางสู่ ‘จวนเจา้เมืองระนอง’ 
เป็นจวนของเจา้เมืองระนองคนแรก คือ 
พระยาด ารงสุจริตมหิศรภกัดี หรือท่าน
คอซูเจียง ภายในจวนเจา้เมืองระนองเป็น
บ้านพักอาศัยของลูกหลานในสกุล ณ 
ระนอง หลายครอบครัว บ้านพักส่วน
หน่ึงไดรั้บการบูรณะปรุงปรุงเป็นอาคาร
ชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นศาลบรรพบุรุษ และ
ใช้ประกอบพิธีสักการะบูชาป้ายบรรพ
บุ รุษตามประเพณี  น าท่ านออกเ ดิน
ทางเขา้ชม “พระราชาวงัรัตนรังสรรค์” (จ าลอง) เป็นพระราชวงัรัตนรังสรรคท่ี์ท าขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมท่ีไดพ้งั
ไป นบัวา่เป็น 1 ใน 19 พระราชวงัของไทยท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็นพระราชวงั ท่ีตั้งพระราชวงั
รัตนรังสรรคข์องเก่าจะอยูท่ี่บริเวณศาลากลางเมืองระนอง สร้างขึ้นโดยพระยาด ารงสุจริตมหิศรภกัดี (คอซิมก๊อง) 
ปัจจุบนัถูกร้ือสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแลว้ พระราชวงัรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวงัท่ีจดัสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ.2452) และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ.2471)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “วดับา้นห

งาว”  เ ดิมที เ ป็นเพียง ท่ีพักพระสงฆ์
จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มา
จากปัตตานีมา ปักกรดบ า เพ็ญ  แล้ว
ชาวบ้านเกิดการเล่ือมใสศรัทธา จึงได้
สร้างวดัขึ้นในปี พ.ศ.2530 และให้ท่าน
พ านักท่ีวดัแห่งน้ี ปัจจุบนัวดับา้นหงาวมี
เจ้าอาวาสช่ือพระครูประจักษ์สุตาสาร 
เป็นพระนักพัฒาได้มีการเปล่ียนแปลง
หลายอย่างเกิดขึ้นในสมยัพระครูประจกัษ์สุตาสาร เช่น อุโบสถหลงัใหม่ท่ีใหญ่และสวยงาม เป็นอุโบสถ 2 ชั้น 
หรือท่ีเรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากวา้ง 8 เมตร ยาว 
15 เมตร รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกวา้งมี
ลูกกรงลอ้มรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ดา้น มีอาคาร
จัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ 
ตะวนัออก ตะวนัตก ด้านล่างของอุโบสถเป็น
ห้องโถงใช้ส าหรับการประ ชุมสัมมนา ภายใน
อุโบสถวดับ้านหงาว เป็นท่ีประดิษฐานพระ



ประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั มีช่ือเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากย
มุนีศรีรณังค์” อนัมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองคใ์หญ่เป็นสิริมงคลและศกัด์ิศรีของเมืองระนอง” และยงัมี
ความสวยงามของฝาผนังท่ีแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ จากนั้นน าท่าน “Baroque Le Cafe” เป็นร้านกาแฟแบบ
ชิคๆ มี 

 
บรรยากาศของร้านในสไตลอ์งักฤษ  ซ่ึงถูกโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติและขนุเขา  บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค มีเวลาใหท้่านได้
ด่ืมด ่ากบับรรยากาศและเคร่ืองด่ืมหรือเบเกอร่ีอนัแสนอร่อยของทางร้าน จากนั้นแวะซ้ือของฝากและของท่ีระลึกของระนอง 
จากนั้นเดินทางสู่‘เขาหญา้’ เป็นภูเขาท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ขึ้นมีแต่ตน้หญา้ปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือสู่ทิศใตภู้เขาท่ี
เต็มไปดว้ย หญา้ต่างสีต่างวนัเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแลง้ภูเขาหญา้จะแปรเปล่ียนเป็นสีทองเม่ือแสงอาทิตยจ์ะลบั
ขอบฟ้าภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็น สีเหลืองทอง เม่ือเขา้สู่ฤดูฝนจะเปล่ียนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆ อาจมีโอกาสไดแ้ห่ง
ของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกดว้ย จึงนิยมเรียกกนัวา่ "ภูเขาหญา้สองสี” น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินระนอง 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
15.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินระนอง 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7319 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม THE BLUE SKY KOH PAYAM 

(MALDIVES THAILAND) 
พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

17-20 ธ.ค. 63 21,900 27,900 7,000 12,000 

24-27 ธ.ค. 63 24,900 30,900 9,000 15,000 
07-10 ม.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
14-17 ม.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
21-24 ม.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
28-31 ม.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
04-07 ก.พ. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 

13-16 ก.พ. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 
18-21 ก.พ. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 

25-28 ก.พ. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 
04-07 มี.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
11-14 มี.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
18-21 มี.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 
25-28 มี.ค. 64 21,900 27,900 7,000 12,000 

01-04 เม.ย. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 

03-06 เม.ย. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 

04-07 เม.ย. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 

05-08 เม.ย. 64 24,900 30,900 9,000 15,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ระนอง // ระนอง-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 14,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงท าการนับจากวนัจองหลงัจากได้รับการยื่นยงัเร่ือง

หอ้งพกัสามารถรับได ้พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการ
เดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 14,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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