รหัสโปรแกรม : 22227 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

พฤศจิกายน 11-14 / 18-21 / 25-28
ธันวาคม
16-19
มกราคม
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30

วันแรก(1)

กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม – วัดเกาะพยาม - อ่าวเขาควาย – หินทะลุ - อาบนา้ แร่

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD610 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
07.30 น. นาท่านเดิ นทางถึ งจังหวัดระนอง หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว เดิ นทางสู่ ท่าเรื อเกาะพยาม จากนั้นนาท่าน
เดินทาง Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 40
นาที ) สู่ ‘เกาะพยาม’ เพชรน้ างามแห่ ง
ทะเลระนอง เป็ นเกาะใหญ่ หนึ่ ง ในสอง
เกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะช้าง ถึง
สะพานท่ า เที ย บเรื อ อ่ า วแม่ ห ม้า ย ปาก
ประตูใหญ่สู่เกาะพยาม เกาะพยามมีพ้ืนที่
ตอนกลางของเกาะ เป็ นภู เ ขา ป่ าไม้ ที่
วันนี้ ย งั คงมี สัตว์ป่าอย่า ง ลิ ง หมู ป่า และ
นกชุ กชุ ม โดยเฉพาะนกหายากอย่าง “นก
เงือก” ที่ยงั คงมีให้เห็นอยูไ่ ม่นอ้ ย รวมไปถึงเหยีย่ วแดงที่มกั บินโฉบฉวัดเฉวียนปรากฏอยูท่ วั่ ไป มีชุมชนดั้งเดิมคือ
ชุ มชนชาวมอแกน (ชาวเล) อาศัยอยู่บนเกาะแห่ งนี้ เดิ นทางสู่ ‘วัดเกาะพยาม’ ที่มีโบสถ์กลางทะเล บนหลังคา
ประดิษฐานพระพุทธรู ปยืนปางลีลาหันหน้าออกสู่ ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ ตวั โบสถ์ นับเป็ นวัดที่มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่น และเป็ นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนัง่ เรื อมาสู่ เกาะ
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารเวลาเดินทางเข้าที่พกั พักผ่อน
เดิ นเล่นบริ เวณ ‘อ่าวเขาควาย’ ซึ่ งมีพ้ืนที่
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วย คืออ่าวเขาควาย
เหนือ-ใต้ มีหาดทรายเป็ น 2 สี คือช่วงหนึ่ ง
เป็ นสี ขาวเนี ยน อีกช่วงหนึ่ งเป็ นสี อมชมพู
เพราะมีหอยทับทิมตัวเป็ นๆ และเศษซาก
อยู่ที่ บริ เวณชายหาดเป็ นจานวนมาก ชม
“เขาทะลุ” หรื อ "หิ นทะลุ" มีลกั ษณะเป็ น
ภูเขาหิ นลูกเล็กๆ ตรงปลายถูกน้ ากัดเซาะเป็ นช่องโพรง ขาดให้เราสามารถเดินมุดลอดผ่านไป-มาได้ เป็ นอีกหนึ่ง
จุดเด่นของอ่าว เดินเล่น พักผ่อน หรื อเล่นน้ าทะเล ตามอัธยาศัย

15.30 น. นาท่านออกเดินทางกลับสู่ ฝั่งระนอง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ให้ท่านได้มีเวลาอาบน้ าแร่ ร้อนบริ สุทธิ์ 100%
จากธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางท่องเที่ยว
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ณ ห้องอาหารของที่พกั // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Numsai Khaosuay Resort Ranong ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) ระนอง – นา้ ตกหงาว - ตะกัว่ ป่ า – สะพานเหล็กบุญสู ง
คลองสังเน่ ห์ (Little Amazon) - เขาหลัก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “น้ าตกหงาว” ถือได้วา่ เป็ นน้ าตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนอง
จะต้องเห็นสายน้ าสี ขาวของน้ าตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสู ง อุทยานแห่ งชาติน้ าตกหงาว เดิมชื่ อ อุทยาน
แห่ งชาติคลองเพรา มีประวัติการจัดตั้ง
เริ่ มจากเมื่อในปี พ.ศ. 2521 ป่ าไม้เขตสุ
ราษฎร์ ธานี ได้มี หนังสื อถึ ง กรมป่ าไม้
แจ้งว่า บริ เวณป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าทุ่ ง
ระยะนาสั ก ท้อ งที่ อ าเภอสวี จัง หวัด
ชุ ม พร สภาพป่ าและภู มิ ป ระเทศส่ ว น
ใหญ่ เ ป็ นภู เ ขาสลับ ซับ ซ้ อน มี ไ ม้มี ค่ า
เป็ นจ านวนมาก เป็ นป่ าต้น น้ า ล าธาร
สัตว์ป่าชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะ
แก่ ก ารจั ด เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใน
ลักษณะของอุทยานแห่งชาติ หรื อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่ งกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สารวจแล้วแจ้งว่า ป่ าดังกล่าวไม่
เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เดินทางถึงท่าเรื อ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
จากนั้น น าท่ า นออกเดิ นทางมุ่ ง หน้า สู่
อาเภอตะกั่ว ป่ า จัง หวัด พัง งา น าท่ า น
เดิ นทางสู่ “สะพานเหล็กบุญสู ง ” หรื อ
“สะพานโคกขนุ น ” เป็ นสะพานเก่ า
โบราณที่ ถูก สร้ า งด้วยแร่ เหล็ก เพื่ อใช้
เป็ นเส้ นทางสัญจรไปมาของชาวบ้า น
ในเขตพื้ นที่ ใ กล้เคี ย งตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั ตัวสะพานนั้นท อดยาวพาด
ผ่านแม่น้ าตะกัว่ ป่ า สองข้างทางเต็มไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในมุม
สวยสาหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ ป่ า จากนั้นนาท่านออิกเดินทางสู่ “คลองสังเน่ห์” หรื อ Little Amazon แห่ ง

ค่า

ตะกัว่ ป่ า (สถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทาบางฉากในหนังเรื่ องแม่นาคพระโขนง) ตั้งอยูใ่ น ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
เป็ นคลองสายสั้นๆ ที่มีตน้ น้ ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะไปสิ้ นสุ ดที่แม่น้ าตะกัว่ ป่ า ที่นี่เป็ นผืนป่ าเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พื ช
พรรณแปลกๆที่ ข้ ึ นอยู่ ตามริ มฝั่ ง
คลองสังเน่ ห์ นั้นเต็มไปด้วยเสน่ ห์น่า
หลงใหลด้วยความหลากหลายแบบนี้
เอง นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสผืนป่ าแห่ ง
นี้ จึง ตั้ง ฉายา ว่า เป็ น Little Amazon
นั่ น เอง ไฮไลต์ ข องการล่ อ งเรื อชม
ความความสมบู ร ณ์ ข องธรรมชาติ ที่
คลองสั ง เน่ ห์ คื อ การได้ ช มต้ น ไทร
โบราณ อายุนบั ร้อยปี ที่แผ่กิ่งก้านสาขา
อยูร่ ิ มคลอง บางช่วงก็หอ้ ยระย้าตรงหน้าเหมือนม่านอุโมงค์ตน้ ไทรให้ล่องนัง่ เรื อผ่านไป ถือว่าเป็ นภาพที่แปลกตา
ที่เรา สามารถหาชมได้เฉพาะที่คลองสังเน่ห์แห่ งนี้ เท่านั้น รวมถึงต้นไม้น้ าอย่างเช่ น ต้นตีนเป็ ดน้ า ทั้งนี้ ยงั ได้ ชม
อีกหนึ่งไฮไลต์ของการล่องเรื อ คือการได้ชมงู ทั้งงูเขียว งูปล้องทอง งูเหลื อม ซึ่ งไม่ตอ้ งกลัวว่าจะอันตรายเพราะ
เราล่องดูงูอยูห่ ่างๆ และในช่วงกลางวันงูจะนอนหลับนิ่ง ขดกับต้นไม้เพื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอก
กากนี้ยงั มีนกเงือก สัตว์สงวนหายาก ซึ่ งจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิ ด ที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ
นาท่านเดินทางสู่ “เขาหลัก” อาเภอตะกัว่ ป่ า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดับ 4 ดาว **** หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) เขาหลัก – จุดชมวิวไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วัดถา้ สุ วรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา
เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด - แหลมพรมเทพ
05.00

เช้า

นาท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้า สู่ “จุ ด
ชมวิวไข่นุ้ย ” เขาไข่ นุ้ย ตั้ง อยู่ใ น
ตาบลทุ่ ง มะพร้ า ว อ.ท้า ยเหมื อ ง จ.
พัง งา เป็ นจุ ดชมวิวทะเลหมอกที่
สวยที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ
ไ ท ย โ ด ย มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร แต่
สามารถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนั
สวยงาม ไหลผ่านเขาไข่นุ้ยเป็ นภาพ
ที่หาชมได้ยากยิ่ง โอบล้อมไปด้วย
ภูเขาสลับซับซ้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้นานาพันธุ์
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เที่ยง

นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดถ้ าสุ วรรณคูหา” หรื อ “วัดสุ วรรณคูหา” เป็ นวัดโบราณที่สาคัญของจังหวัดพังงา
เป็ นวัดที่มีความน่ าสนใจและเป็ นโบราณสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดพังงา บริ เวณที่ต้ งั ของวัด
เป็ นภูเขา ซึ่ งมีถ้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจานวนมาก นอกจากนี้ ยงั มีถ้ าน้อยใหญ่อยูอ่ ีกหลายแห่ ง ได้แก่ ถ้ าใหญ่
ถ้ าแจ้ง ถ้ ามืด ถ้ าแก้ว ถ้ าผึ้ง ถ้ าครัว และถ้ าบน ซึ่ งเป็ นถ้ าสู งสุ ด แต่ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเข้าไปไหว้พระในถ้ า
ใหญ่ซ่ ึ งมีขนาดใหญ่กว่าถ้ าอื่นๆ วัดสุ วรรณคูหามีถ้ าใหญ่อยูต่ อนล่างสุ ด มีพระพุทธรู ปปูนปั้ นประดิษฐานอยูห่ ลาย
องค์ องค์สาคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7 วา 2 ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ลึกเข้าไปจาก
ถ้ าใหญ่จะเป็ นถ้ าแจ้ง ถ้ ามืด และถ้ า
แก้ว ซึ่ งจะ ได้พบความงดงาม ของ
หิ น งอกหิ น ย้อ ย ซึ่ งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ส า ม า ร ถ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ช ม ค ว า ม
มหั ศ จรรย์ จ ากธรรมชาติ น้ ี ได้ มี
พิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งพระครู วินยั สารนิเทศ
เจ้า อาวาสได้จ ัด ท าไว้บ ริ เวณกุ ฏิ มี
วัตถุ โบราณต่างๆประมาณกว่าร้ อย
ชิ้ น นอกจากนี้ ย งั มี พระปรมาภิ ไธย
ย่ อ ของพระเจ้ า แผ่ น ดิ น และพระ
ราชวงศ์หลายพระองค์อยู่ภายในถ้ า
ด้ว ย น าท่ า นสู่ ท่ า เที ย บเรื อ พัง งา “น าสมาชิ ก ลงเรื อ ล่ อ งอ่ า วพัง งา” ระหว่า งการล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ช มความ
หลากหลายข องทัศนี ยภาพที่ที่ยงั คงความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ นาสมาชิ กเดิ นทางสู่ “ ถ้ าลอด” ซึ่ งเป็ นถ้ าทาง
ทะเลที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเมืองไทยนาท่านล่ องเรื อเข้าชมความสวยงามภายในที่ มี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หิ นย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ าสวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึกหน้าปาก
ถ้ า จากนั้นนาชม “เขาหมาจู” ซึ่ งเป็ น
ภู เ ขาหิ นปู น รู ปร่ างประหลาดมี
ลัก ษณะคล้า ยสุ นัข จี น ก าลัง หมอบ
สามารถมองเห็นส่ วนหัว ลาตัว และ
หางเป็ นพูส่ วยงา ม จากนั้นเดินทางสู่
“เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James
Bond Island สัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ของอุทยานซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นฉาก
สถานที่ ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องเจมส์
บอน007จนมี ชื่ อเสี ย งโด่ งดัง ไปทัว่
โลก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่ งนี้ ซ่ ึ งมี แนวสันทรายขาวสะอาด น้ าทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นที่
ระลึก...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปั นหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตงั่
ตระหง่านอยูก่ ลางอุทยานแห่งนี้
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น หลัง อาหารให้ท่ านเดิ นเที่ ยวชมหมู่ บา้ นชาวเกาะปั นหยีที่ส ร้ า ง
บ้านเรื อนด้วยไม้อยูก่ ลางทะเลกว่า600ครัวเรื อน พร้อมเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย นาท่านเดินทาง

ค่า

สู่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไทย “สเม็ดนางชี ” (Unseen) ตั้งอยูท่ ี่อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
เป็ นที่พกั ร้ านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหิ นปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศ
ของพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางขุนเขา เป็ นอีกหนึ่ งมุมมองที่สุดอันซี น ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพวิวทิวทัศน์อนั แสน
ประทับใจ นาท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี นาท่าน
นมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรื อ พระผุด” ตั้งอยูภ่ ายใน วัดพระทอง หรื อ วัดพระผุด ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอ
ถลาง จั ง หวัด ภู เ ก็ ต เป็ นหนึ่ งใน
Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต
เป็ นวัดเก่ าแก่ที่สร้ างในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาตอนปลาย จากนั้นนาท่านสู่
“แหลมพรมเทพ” สถานที่ท่องเที่ยว
แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็ นจุดชม
พระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม
“เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็ นหนึ่ ง
ในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12
เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตย์ตกทะเล สวยที่สุดในประเทศ
ไทย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดับ 4 ดาว ****
หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4)
เช้า

เที่ยง

ภูเก็ต - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่ านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art
วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ ม - ช้ อปปิ้ งของฝากพืน้ เมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ า นสู่ เขานาคเกิ ด สั ก การะองค์
พระใหญ่ “พระพุ ท ธมิ่ ง มงคลเอก
นาคคี รี ” ชาวภู เ ก็ ต มี ค วามตั้ง ใจให้
เป็ นองค์พ ระประจ าเมื อ ง น าท่ า น
“ชมย่านตึกเก่า” ซึ่ งยังคงศิลปกรรม
รู ปแบบ ชิ โ น-โปรตุ ก รี ส ชมภาพ
Street Art ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของชาวภูเก็ต นาท่านขึ้น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็ นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนัง่ พักผ่อนหย่อนใจชมวิวเมืองกัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

หลังอาหารจากนั้นนาท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง” ตั้งอยูบ่ ริ เวณปลายแหลมสะพานหิ น โดยด้านหน้าของศาลเจ้า
จะหันออกท้องทะเล จากประวัติที่จารึ กไว้ในแผ่นหิ นหน้าศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางกิ้วเที้ยนลื้อ ซึ่ งเป็ นเทพเจ้าชั้น
ผูใ้ หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋ า ได้บอกผ่านร่ างทรงของท่านว่า ต้องการที่จะให้มีการจัดตั้ง ศาลเจ้าประจาองค์ของท่าน เพื่อ
ท่านจะได้ช่วยปกปั กรักษาคุ ม้ ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นนาท่านไปนมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วัดฉลอง
ภู เก็ต” เป็ นวัดที่ มีชื่ อเสี ย งมากที่ สุ ดของภู เก็ ต มี รูป หล่ อของหลวงพ่อแช่ ม และหลวงพ่อช่ วง ซึ่ ง เป็ นที่ เคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ร้ านไข่มุกและ
เครื่ องประดับขึ้นชื่ อจากเมื องภู เก็ต พร้ อมทั้งให้ท่านได้เลื อกซื้ อเพื่อนาไปเป็ นของฝากแก่ คนทางบ้าน ได้เวลา
พอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
15.00
17.00
18.20

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD019
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง
11-14 พ.ย.64
18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64
16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65
20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65

ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน

22,990

***ต้ องการเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที*่ **
จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ระนอง // ภูเก็ต-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ

3.
4.
5.
6.

โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 17,990 บาท/ท่าน โดยการชาระผ่านแอฟเป๋ าตัง พร้ อมส่ งสาเนาบัตรประชาชนและเบอร์
โทรศัพท์ที่ผกู กับเป๋ าตัง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเดินทางของลูกค้า

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทางหรื อเลื่อนการเดินทาง สามารถทาได้ก่อนเดินทาง 25 วัน
2. กรณี ยกเลิ กการเดินทางหรื อเลื่ อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ทุกกรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยม
ท่านละ 17,990 บาท และจะสิ ทธิ ทวั ร์ เที่ยวไทยของท่านจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

