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



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

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม – วดัเกาะพยาม - อ่าวเขาควาย – หินทะลุ - อาบน า้แร่ 
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD610 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
07.30 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัระนอง หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม จากนั้นน าท่าน

เดินทาง Speed Boat (ใชเ้วลาประมาณ 40 
นาที) สู่ ‘เกาะพยาม’ เพชรน ้ างามแห่ง
ทะเลระนอง เป็นเกาะใหญ่หน่ึงในสอง
เกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะชา้ง ถึง
สะพานท่าเทียบเรือ อ่าวแม่หม้าย ปาก
ประตูใหญ่สู่เกาะพยาม เกาะพยามมีพื้นท่ี
ตอนกลางของเกาะ เป็นภูเขา ป่าไม้ ท่ี
วนัน้ียงัคงมีสัตวป่์าอย่าง ลิง หมูป่า และ
นกชุกชุม โดยเฉพาะนกหายากอยา่ง “นก
เงือก” ท่ียงัคงมีใหเ้ห็นอยูไ่ม่นอ้ย รวมไปถึงเหยีย่วแดงท่ีมกับินโฉบฉวดัเฉวียนปรากฏอยูท่ ัว่ไป มีชุมชนดั้งเดิมคือ
ชุมชนชาวมอแกน (ชาวเล) อาศยัอยู่บนเกาะแห่งน้ี เดินทางสู่ ‘วดัเกาะพยาม’ ท่ีมีโบสถ์กลางทะเล บนหลงัคา
ประดิษฐานพระพุทธรูปยนืปางลีลาหนัหนา้ออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตวัโบสถ์ นบัเป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนัง่เรือมาสู่เกาะ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย หลงัอาหารเวลาเดินทางเขา้ท่ีพกั พกัผ่อน
เดินเล่นบริเวณ ‘อ่าวเขาควาย’ ซ่ึงมีพื้นท่ี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ย คืออ่าวเขาควาย
เหนือ-ใต ้มีหาดทรายเป็น 2 สี คือช่วงหน่ึง
เป็นสีขาวเนียน อีกช่วงหน่ึงเป็นสีอมชมพู 
เพราะมีหอยทบัทิมตวัเป็นๆ และเศษซาก
อยู่ท่ีบริเวณชายหาดเป็นจ านวนมาก ชม 
“เขาทะลุ” หรือ "หินทะลุ" มีลกัษณะเป็น
ภูเขาหินลูกเล็กๆ ตรงปลายถูกน ้ ากดัเซาะเป็นช่องโพรง ขาดให้เราสามารถเดินมุดลอดผา่นไป-มาได ้เป็นอีกหน่ึง
จุดเด่นของอ่าว เดินเล่น พกัผอ่น หรือเล่นน ้าทะเล ตามอธัยาศยั 



15.30 น. น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ฝ่ังระนอง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ให้ท่านไดมี้เวลาอาบน ้ าแร่ร้อนบริสุทธ์ิ 100% 
จากธรรมชาติเพื่อผอ่นคลายจากการเดินทางท่องเท่ียว  

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

ที่พกั : Numsai Khaosuay Resort Ranong ระดบั 4 ดาว ****  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)    ระนอง – น า้ตกหงาว -  ตะกัว่ป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 
 คลองสังเน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าตกหงาว” ถือไดว้า่เป็นน ้ าตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนท่ีเดินทางผา่นตวัเมืองระนอง

จะตอ้งเห็นสายน ้ าสีขาวของน ้ าตกหงาวท่ีไหลตกลงมาจากหนา้ผาสูง อุทยานแห่งชาติน ้ าตกหงาว เดิมช่ือ อุทยาน
แห่งชาติคลองเพรา มีประวติัการจดัตั้ง
เร่ิมจากเม่ือในปี พ.ศ. 2521 ป่าไมเ้ขตสุ
ราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้
แจง้ว่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่ง
ระยะนาสัก ท้องท่ีอ าเภอสวี จังหวดั
ชุมพร สภาพป่าและภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีไม้มีค่า
เป็นจ านวนมาก เป็นป่าต้นน ้ าล าธาร 
สัตวป่์าชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะ
แก่การจัด เ ป็นแหล่ งท่อง เ ท่ี ยวใน
ลกัษณะของอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ซ่ึงกองอนุรักษส์ัตวป่์าไดส้ ารวจแลว้แจง้วา่ ป่าดงักล่าวไม่
เหมาะสมท่ีจะจดัตั้งเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  
เดินทางถึงท่าเรือ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพงังา น าท่าน
เดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญสูง” หรือ 
“สะพานโคกขนุน” เป็นสะพานเก่า
โบราณท่ีถูกสร้างด้วยแร่เหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้าน
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ตวัสะพานนั้นท  อดยาวพาด
ผา่นแม่น ้ าตะกัว่ป่า สองขา้งทางเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในมุม
สวยส าหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่า จากนั้นน าท่านออิกเดินทางสู่ “คลองสังเน่ห์” หรือ Little Amazon แห่ง



ตะกัว่ป่า (สถานท่ีท่ีเคยใชถ่้ายท าบางฉากในหนงัเร่ืองแม่นาคพระโขนง) ตั้งอยูใ่น ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 
เป็นคลองสายสั้นๆ ท่ีมีตน้น ้ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะไปส้ินสุดท่ีแม่น ้าตะกัว่ป่า ท่ีน่ีเป็นผนืป่าเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช
พรรณแปลกๆท่ี ข้ึนอยู่  ตามริม ฝ่ั ง
คลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์น่า
หลงใหลดว้ยความหลากหลายแบบน้ี
เอง นกัท่องเท่ียวท่ีมาสัมผสัผืนป่าแห่ง
น้ีจึงตั้ งฉายา ว่าเป็น Little Amazon 
นั่นเอง ไฮไลต์ของการล่องเรือชม
ความความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
คลองสังเน่ห์ คือการได้ชมต้นไทร 
โบราณ อายนุบัร้อยปีท่ีแผก่ิ่งกา้นสาขา 
อยูริ่มคลอง บางช่วงก็หอ้ยระยา้ตรงหนา้เหมือนม่านอุโมงคต์น้ไทรให้ล่องนัง่เรือผา่นไป ถือวา่เป็นภาพท่ีแปลกตา
ท่ีเรา สามารถหาชมไดเ้ฉพาะท่ีคลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่านั้น รวมถึงตน้ไมน้ ้ าอย่างเช่น ตน้ตีนเป็ดน ้ า ทั้งน้ียงัได ้ชม 
อีกหน่ึงไฮไลตข์องการล่องเรือ คือการไดช้มงู ทั้งงูเขียว งูปลอ้งทอง งูเหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัว่าจะอนัตรายเพราะ
เราล่องดูงูอยูห่่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบัน่ิง ขดกบัตน้ไมเ้พื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอก
กากน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิด ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ 
น าท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อ าเภอตะกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

 
วนัที่สาม(3)  เขาหลกั – จุดชมววิไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วดัถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพงังา 
 เกาะปันหย ี– สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเกต็ – พระผุด - แหลมพรมเทพ 
05.00 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จุด

ชมวิวไข่นุ้ย” เขาไข่นุ้ย ตั้ งอยู่ใน
ต าบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.
พงังา    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ี
สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไ ท ย  โ ด ย มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดบัน ้ าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร แต่
สามารถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนั
สวยงาม ไหลผา่นเขาไข่นุ้ยเป็นภาพ
ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง  โอบล้อมไปด้วย
ภูเขาสลบัซบัซอ้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมน้านาพนัธ์ุ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัถ ้าสุวรรณคูหา” หรือ “วดัสุวรรณคูหา” เป็นวดัโบราณท่ีส าคญัของจงัหวดัพงังา 
เป็นวดัท่ีมีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณท่ีตั้งของวดั
เป็นภูเขา ซ่ึงมีถ ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีถ ้าน้อยใหญ่อยูอี่กหลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ ้าใหญ่ 
ถ ้าแจง้ ถ ้ามืด ถ ้าแกว้ ถ ้าผึ้ง ถ ้าครัว และถ ้าบน ซ่ึงเป็นถ ้าสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถ ้า
ใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ถ ้าอ่ืนๆ วดัสุวรรณคูหามีถ ้าใหญ่อยูต่อนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยูห่ลาย
องค ์ องคส์ าคญัท่ีสุดคือ พระพุทธไสยาสน์ท่ีมีความยาว 7 วา 2 ศอก ท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  ลึกเขา้ไปจาก
ถ ้าใหญ่จะเป็นถ ้าแจง้  ถ ้ามืด และถ ้ า
แกว้ ซ่ึงจะ ไดพ้บความงดงาม  ของ
หินงอกหินย้อย ซ่ึงนักท่องเท่ียว
ส า ม า ร ถ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ช ม ค ว า ม
มหัศจรรย์จากธรรมชาติน้ีได้  มี
พิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินยั สารนิเทศ 
เจ้าอาวาสได้จัดท าไวบ้ริเวณกุฏิ มี
วตัถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อย
ช้ิน นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธย
ย่อของพระเจ้าแผ่นดินและพระ
ราชวงศ์หลายพระองค์อยู่ภายในถ ้ า
ด้วย น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความ
หลากหลายข  องทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึงเป็นถ ้ าทาง
ทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหนา้ปาก
ถ ้า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็น
ภู เขา หินปูนรูป ร่างประหลาดมี
ลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ 
สามารถมองเห็นส่วนหวั ล าตวั และ
หางเป็นพูส่วยงา ม จากนั้นเดินทางสู่ 
“เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James 
Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่น
ของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉาก
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์
บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมี แนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผา่นชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่
ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน หลงัอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั น าท่านเดินทาง



สู่จุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 
เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิวภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา และบรรยากาศ
ของพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางขนุเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน ให้ท่านไดมี้เวลาเก็บภาพวิวทิวทศัน์อนัแสน
ประทบัใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั ขา้มสะพานเทพกษตัรี น าท่าน 

 นมสัการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยูภ่ายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภู เก็ต เ ป็นหน่ึงใน 
Unseen Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย  จากนั้นน าท่านสู่ 
“แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียว
แ ห่ ง ห น่ึ ง ใ น จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต  มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม และเป็นจุดชม
พระอาทิตยต์กดินท่ีไดรั้บความนิยม 
“เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึง
ในโครงการมหัศจรรยเ์มืองไทย 12 
เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศ
ไทย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดบั 4 ดาว ****  
  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ภูเกต็ - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art 
                        วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพืน้เมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์

พระใหญ่ “พระพุทธม่ิงมงคลเอก
นาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้ งใจให้
เป็นองค์พระประจ าเมือง น าท่าน 
“ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรม
รูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ 
Street Art ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรม
ของชาวภูเก็ต น าท่านข้ึน “จุดชมวิว
เขารัง” เป็นจุดชมววิกลางเมืองท่ีคนภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมววิเมืองกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจา้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหนา้ของศาลเจา้
จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้น
ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผา่นร่างทรงของท่านวา่  ตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อ
ท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดบัข้ึนช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
 

15.00 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.00 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD019 
18.20 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
11-14 พ.ย.64 

22,990 
 

       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 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   



3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 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. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 17,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 17,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง 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 หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 



มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


