
 

ทวัรส์ขุภาพ... 
สขุกาย...แช่น ้าแรอ่อนเซ็นเมืองไทย สขุใจ...ไหวพ้ระขอพร 

 

ระนอง-เกาะสอง 4 วนั 2 คืน 
โดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 

เทีย่วเกาะสอง ชมวัดปีดอรเ์อ(เป็นวัดจําลองมาจากเจดยีช์เวดากอง) 
นมัสการศาสนะสถานพรอ้มทัง้วัดมอญและกราบพระพทุธรปูหลวงพอ่ทันใจ ชมอนุสาวรยีพ์ระเจา้บเุรงนอง 

นมัสการหลวงพอ่ดบีกุ ณ วัดบา้นหงาว  ชมพระราชวังจําลองรัตนรังสรรค ์ แชน้ํ่าแรท่ีบ่อ่น้ําพรุอ้นพรรัง้ 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  พัก โรงแรมทนิดิ ีแอท ระนอง 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   
07-10(วันมาฆบชูา)13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,999.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,999.- 
03-06 (วันจักร)ี  เมษายน 2563 8,999.- 

11-14(วันสงกรานต)์,12-14(วันสงกรานต)์  เมษายน 2563 9,300.- 

16-19,23-26  เมษายน 2563  8,999.- 

30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วันแรงงาน) 8,999.- 

07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 8,999.- 

วันแรกของการเดนิทาง           
กรุงเทพฯ-ระนอง 
20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย  สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่ จังหวัดระนอง  โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง (1) 

ขนมปัง น้ําผลไม ้ พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 
 



วันทีส่องของการเดนิทาง     

ระนอง-เกาะสอง-เทีย่วรอบเมอืงเกาะสอง-สสุานเจา้เมอืงระนอง 
06.00 น. รุ่งอรุณที ่ จังหวัดระนอง  นําทา่นเขา้สู่  โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง  (เชค็อนิ 14.00 น. ใหท้า่นใช ้

บรกิารแชน้ํ่าแร่บ่อสาธารณะของโรงแรม)  ผ่อนคลายแชน้ํ่าแร่ยามเชา้ในสระน้ําแร่ของโรงแรม  บรเิวณสระ

ว่ายน้ํา มบี่ อน้ําแร่ปรับอุณหภมูิ  4 บ่อ บ่อน้ําแร่จากชุซี ่ rain shower หอ้งอาบน้ํา บรเิวณฟิตเนส ทา่น
สามารถใชบ้รกิารไดต้ามอัธยาศยั 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืสะพานปลา เพือ่ทําบัตรผ่านแดน   *อนุญาตใหข้า้มไปเฉพาะคนไทยเท่ านัน้ 

กรุณานําบัตรประชาชนตวัจรงิตดิตวั เพือ่ใชทํ้าเอกสารผ่านแดนเทีย่วเกาะในประเทศพม่า 

09.30 น. หลงัผ่านพธิกีารผ่านแดนเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นลงเรอื เรอืหางยาว เดนิทางสู ่ เกาะสอง  ประเทศเมยีนมาร ์
เป็นดนิแดนทีอ่ยู่ปลายแหลมสดุของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ํากระบุร ี ตรงขา้มจังหวัดระนอง เมือ่สมัย

องักฤษปกครอง เรยีกว่า วคิตอเรยี พอยต ์ปัจจุบันชาวพม่าเรยีกว่า บุเรงนอง พอยต ์ 
10.00 น. นําทา่นเทีย่ว รอบเมอืงเกาะสอง  โดยรถสองแถวทอ้งถิน่ นําทา่นแวะชม วัดปิดอรเ์อ  เป็นวัดทีม่กีารสรา้ง

เจดยีท์ีจํ่าลองมาจากเจดยีช์เวดากอง ชมวัดมอญ  กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทนัใจ ” เป็นพระพุทธรูปที่

ชาวเกาะสองใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอย่างมาก ชมสถาปัตยกรรมสไตลพ์ม่ามากมายในเมอืงเล็กๆแห่งนี้ 
แวะ อนุสาวรยีพ์ระเจา้บุเรงนอง  พรอ้มทัง้บันทกึ ประวัต ิศาสตรข์องเมยีนมาร ์บรเิวณ View Point นําทา่น
เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ทีม่องเห็นฝ่ังไทยและพม่าทัง้สองฝ่ังไดอ้ย่างสวยงาม  แวะชอ้ปป้ิง ตลาดร่างสเุวนีย์  

แหลง่ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ ผา้โสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมาย และสนิคา้อืน่ๆ อาท ิยาดม 
เครือ่งหวาย เครือ่งประดบั  

*หา้มซือ้สนิคา้ของป่ากลบัเขา้ประเทศไทย มเิชน่นัน้ทา่นจะถกูดําเนนิคดตีามกฎหมาย  
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีห่อ้งอาหารอันดามันคลบั โรงแรมระดบั 5 ดาว ทีม่ทีศันียภาพงดงาม 

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เกมสจ์ากตูส้ลอด และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี 

15.00 น. เดนิทางกลบัสูฝ่ั่งจังหวัดระนอง  
16.00 น. นําทา่นแวะ สสุานเจา้เมอืงระนอง  เป็นสสุานแบบจนีฝังศพของเจา้พระยาดํารงสจุรติมหศิรภกัดี  (คอซู ้

เจยีง) เจา้เมอืงระนองคนแรก ตน้ตระกลู ณ ระนอง   ซึง่ทา่นเป็นทีเ่คารพนับถอืของประชาชนในทอ้งถิน่  
เป็นตวัอย่างของผูป้ระสบความสาํเร็จในชวีติ  ทัง้ๆทีท่า่นอพยพมาจากเมอืงจนี  เขา้มาเป็นกรรมกรรับจา้ง  
แตใ่นทีส่ดุไดร้ับตําแหน่งเป็นเจา้เมอืง  สิง่ทีน่่าสนใจคอืลวดลายทีเ่ขยีนสลกับรเิวณฮวงซุย้  เป็นลวดลาย

มังกร  ดอกไม ้ วถิชีวีติของชาวจนีสมัยโบราณ  และสตัวอ์ืน่ๆ  ทีแ่ฝงไวซ้ ึง่ความหมายทีส่ือ่ความไปยัง
ลกูหลาน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่การรักษาความดตีอ่ไป 

17.00 น. นําทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง   ทา่นสามารถ ผ่อนคลายแชน้ํ่าแร่ธรรมชาติ

จากน้ําพุรอ้นรักษะวารนิแบบสว่นตวัในหอ้งพัก (โรงแรมไดต้อ่ทอ่ตรงมาจากบ่อน้ําพุรอ้น ) หรอืว่ายน้ําใน
สระน้ําแร่หรอืเขา้ร่วมชัน้เรยีนแอโรบกิทีศ่นูยอ์อกกําลงักายหรอืบรกิารนวดแผนไทย 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามคํา่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     

วัดบา้นหงาว-น้ําตกหงาว-ภเูขาหญา้-บ่อน้ําพรุอ้นพรรัง้-พระราชวังรัตนรังสรรค ์
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม ่บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเขา้สู ่ วัดบา้นหงาว  นําทา่นเขา้กราบสกัการะ หลวงพ่อดบีุก  หรอื พระตปิุกะพุทธมหาศากยมุณี
ศรรีณังค ์มคีวามหมายว่า “พระพุทธรูปดบีุกองคใ์หญ่เป็นสริมิงคลและศกัดิศ์รขีองเมอืงระนอง ” ชมพระ
อุโบสถหลงัใหม่ ทีส่รา้งข ึน้อย่างสวยงาม มรีายละเอยีดทีง่ดงามและใชโ้ทนสเีหลอืงทอง จากนัน้ใหท้า่น

ไดช้ม วังมัจฉา ทีม่ปีลามากมายจนถงึขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบกึ เชญิทา่นใหอ้าหารปลาตามอสิระ 
10.00 น. ชม น้ําตกหงาว น้ําตกทีไ่หลลงมาจากสนัเขาสงูชนั ทีส่าํคญัทีอุ่ทยานแห่งชาตน้ํิาตกหงาว ยังเป็นแหลง่ที่

พบปูชนดิใหม่ของโลก คอื ปูเจา้ฟ้า และมพีรรณไมท้ีน่่าสนใจคอื "โกมาสมุ" หรอื "เอือ้งเงนิหลวง" 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. นําทา่นชมทศันียภาพอันงดงามที ่ ภเูขาหญา้  สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมมา

ถา่ยรูปกนั ภเูขาลกูเล็ กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่หญา้ บรรยากาศเหมอืนอยู่ในแอฟรกิา ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั
ทวิทศันส์วยๆของภเูขาหญา้ตามอสิระ 

14.00 น. นําทา่น แชน้ํ่าแร่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ที่  บ่อน้ําพุรอ้นพรรัง้  เกดิจากสายน้ําแร่รอ้น ทีม่อีุณหภมูสิงู

ประมาณ 35-40 องศาเซลเซยีล ไหลซมึออกมาจากผวิดนิ และกระจายเป็นแอ่ง มตีาน้ํามากถงึ 13 ตาน้ํา 
อยู่ใกลล้ําธาร บรเิวณ บ่อน้ํารอ้นไดร้ับการปรับสภาพภมูทิศันใ์หส้วยงาม สามารถเดนิชมพันธุไ์มน้านาชนดิ 

มสี ิง่อํานวยความสะดวก เชน่ บ่อน้ํารอ้นแบบแชเ่ทา้ แบบแชท่ัง้ตวั ทีอ่าบน้ํากลางแจง้ หอ้งสขุา ศาลา
พักผ่อน ทีจ่อดรถ รา้นอาหาร และบา้นพัก เป็นตน้  น้ําพุรอ้นบา้นพรรัง้ เหมาะสาํหรับผูท้ีต่อ้งการมาอาบ
น้ําแร่แบบใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ 

16.00 น. นําทา่นชมบรเิวณ พระราชวังรัตนรังสรรค(์จําลอง) เป็นพระราชวังทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ของการเสด็จ
มาประทบัแรมของพระมหากษัตรยิท์ัง้ 3 พระองค ์คอื รั ชกาลที ่ 5 รัชกาลที ่ 6 และ รัชกาลที ่ 7 เป็น

พระราชวังทีส่รา้งข ึน้จากไมส้กัและไมต้ะเคยีนทอง ใหท้า่นเดนิชมบรเิวณดา้นนอก บรเิวณสวนสาธารณะ 
และเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
ระนอง-วัดวารบีรรพต-น้ําตกปุญญาบาล-กอ้งวัลเลย่-์วัดสวุรรณครี(ีวัดหนา้เมอืง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อําลาทีพ่ัก เดนิทางสู ่วัดวารบีรรพต หรอืวัดบางบอน วัดทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของจังหวัดระนอง นําทา่น

กราบสกัการะ หลวงพ่อดว่น ถามวโร อดตีเจา้อาวาสทีม่รณภาพแลว้ ร่างกายไม่ไหมไ้ฟในวันพระราชทาน
เพลงิ จนเป็นขา่วดงัทัว่ประเทศ ชมพระเจดยีส์ทีอง  ศลิปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว ้ พระพุทธ
ไสยาสน ์องคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใต ้ยาว 22 เมตร    

09.00 นําทา่นชม น้ําตกปุญญบาล  น้ําตกทีม่คีวามสงูราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน้ําตกไดจ้ากรมิถนนเลย
ทเีดยีว น้ําตกสายนี้เดมิชือ่ น้ําตกเสด็ตะกวด  มขีนาดไม่ใหญ่มากนัก  แตก่ลบัมน้ํีาไหลแรงตลอดปี  และมี

ทวิทศันส์วยงาม โดยน้ําตกมทีัง้หมด 3 ชัน้มตีน้น้ํามาจากลําหว้ยเล็กๆ ในเขตป่าละอุ่น  ป่าราชกดู  โดยแต่
ละชัน้มคีวามน่าสนใจแตกตา่งกนั ไดแ้ก ่ชัน้ที ่1 ปุญญบาล เป็นชัน้ทีส่วยทีส่ดุ ลกัษณะเป็นสายน้ําไหลตก
ลงมาตามเชงิชัน้สงูประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่  ดา้นลา่งเป็นแอ่งน้ําตืน้ๆ  น้ําตกชัน้ที่ 2 

เรยีกว่าน้ําตกโตนไมไ้ผ่ และน้ําตกชัน้ที ่3 เรยีกว่าน้ําตกโตนตน้เฟิรน์นอกจากนี้  จากชัน้ที่ 1 ถงึชัน้ที่ 3 มี
เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตริะยะทางประมาณ 300 เมตร ทีจ่ัดทําขึน้ใหเ้ดนิไดส้บายๆ อกีทัง้บรเิวณตน้น้ํา
ยังมตีน้พญาไม ้หรอืขนุไมข้นาดโตวัดรอบทีร่ะดบัความสงูเพยีงอก 

10.00 น. นําทา่นสู ่กอ้งวัลเลย่ ์ แหลง่เรยีนรูเ้รือ่งการปลกูและคัว่กาแฟพันธุโ์รบัส  และมกีรรมวธิทีีโ่ดดเดน่  โดยใช ้

ไมอ้บเชย ซึง่มกีล ิน่หอม คัว่เมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทลีะกระทะ  สนุกกบักจิกรรม D.I.Y. สมัผัสและคัว่

กาแฟ รวมถงึเรยีนรูว้ธิกีารเพาะปลกูกาแฟ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีก่อ้งวัลเลย่ ์
13.00 น. นําทา่นชม วัดสวุรรณครีวีรวหิาร  หรอื  วัดหนา้เมอืง  มคีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี  

ชนดิสามัญเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมอีายุกว่ารอ้ยปี  ชมพระเจดยีท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบพม่าอายุ
นับ 100 ปี มลีกัษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สงูจากพืน้ประมาณ 80 เซนตเิมตร ตัง้อยู่บนฐานแปดเหลีย่ม  

จากฐานถงึยอดฉัตรสงูประมาณ 13 เมตร และมกีําแพงโดยรอบทัง้สีด่า้นสงูประมาณ  1 เมตร แตล่ะดา้น
ของกําแพงมปีระตทูางเขา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ตวัเจดยีแ์ละกําแพงฉาบดว้ยปูนทาสขีาว  สว่นยอดฉัตร
ของเจดยีทํ์าดว้ยทองเหลอืงและประดบัเพชรทีฉั่ตรตามศลิปะแบบพม่า ทัง้นี้ ผูส้รา้งเจดยีอ์งคน์ี้คอืนางพั่ว

ไซข่า่ย ผูเ้คารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จงึไดส้รา้งเจดยีน์ี้ถวายโดยใชท้นุทรัพยส์ว่นตวั  และปัจจุบัน
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก  กรมศลิปากรเรยีบรอ้ยแลว้  พระอุโบสถอันเป็นทีป่ระดษิฐ านพระพุทธรูปยนื
ทรงเครือ่งลวดลายงดงามมาก และบรเิวณใกลเ้คยีงกนัยังมหีอระฆงัลายแมว 

14.00 น. นําทา่นแวะถา่ยรูป บรเิวณคอคอดกระ  เป็นจุดทีแ่คบทีส่ดุของแหลมมลายู บรเิวณบา้นทบัหล ีใหท้า่นได ้
ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และซือ้ ซาลาเปาทบัหล ีเป็นของฝาก 

19.00 น. บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร 
20.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา) 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

12-15 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี   8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 



11-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 9,300.- 9,300.- 9,300.- 8,800.- 1,800.- 

12-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 9,300.- 9,300.- 9,300.- 8,800.- 1,800.- 

16-19 เมษายน 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วันแรงงาน) 8,999.- 8,999.- 8,999.-      8,599.- 1,600.- 

07-10 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

14-17 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

21-24 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

28-31 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม 

1.สง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หนา้-หลงั กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

2.บัตรจําตวัประชาชนตวัจรงินําตดิตวัไปในวันเดนิทาง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นที่ เหลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 



หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นกา รเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั ห รอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ อืน่ๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 

 

 


