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 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 

 

วันแรก(1)  กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม - Speed Boat – วัดเกาะพยาม – อ่าวเขาควาย 
                       เขาทะล ุ– นกเงือก – ฮิปป้ีบาร์ – พักผ่อนริมชายหาด 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
07.35 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัระนอง หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม  
09.00 น าท่านเดินทางโดย Speed Boat (ใชเ้วลา

ประมาณ 45 นาที) สู่ ‘เกาะพยาม’ เพชร
น ้ างามแห่งทะเลระนอง เป็นเกาะใหญ่
หน่ึงในสองเกาะของทะเลระนอง รอง
จากเกาะชา้ง  

10.45 ถึงสะพานท่าเทียบเรือ อ่าวแม่หมา้ย ปาก
ประตูใหญ่ สู่ เกาะพยาม  เกาะพยามมี
พ้ืนที่ตอนกลางของเกาะ เป็นภูเขา ป่าไม ้
ที่ว ันน้ียงัคงมีสัตว์ป่าอย่าง ลิง หมูป่า 
และนกชุกชุม โดยเฉพาะนกหายากอยา่ง 
“นกเงือก” ที่ยงัคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

รวมไปถึงเหย่ียวแดงที่มกับินโฉบฉวดัเฉวียนปรากฏอยู่ทัว่ไป มีชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนชาวมอแกน (ชาวเล) อาศยั
อยูบ่นเกาะแห่งน้ี น าท่านเปลียนการเดินทางโดย รถอีแต๊ก (รถใชท้่องเที่ยวแบบทอ้งถิ่น)เดินทางสู่ ‘วดัเกาะพยาม’ 
ที่มีโบสถก์ลางทะเล บนหลงัคาประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหนา้ออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตวั
โบสถ ์นับเป็นวดัที่มีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนัง่เรือมาสู่เกาะ น าท่านออกเดินทาง
สู่ ‘อ่าวเขาควาย’ ซ่ึงมีพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ย คืออ่าวเขาควายเหนือ-ใต ้มีหาดทรายเป็น 2 สี คือช่วงหน่ึง
เป็นสีขาวเนียน อีกช่วงหน่ึงเป็นสีอมชมพู เพราะมีหอยทับทิมตัวเป็นๆ และเศษซากอยู่ที่บริเวณชายหาดเป็น
จ านวนมาก ชม “เขาทะลุ” หรือ "หิน
ทะลุ" มีลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเล็กๆ 
ตรงปลายถูกน ้ ากัดเซาะเป็นช่องโพรง 
ขาดให้เราสามารถเดินมุดลอดผ่านไป-
มาได ้เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของอ่าว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถิ่น 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางชม “นกเงือก” ซ่ึง
เป็นนกหายากแต่ ย ังคงพบได้ เตาม
ธรรมชาติบนเกาะแห่งน้ี จากนั้นให้ท่าน
ไดม้ีเวลาถ่ายรูปกบั “ฮิปป้ีบาร์” เป็นบาร์
อันสุดแปลกแหวกแนว ซ่ึงตกแต่งใน
สไตล์ โจรส ลัด  แ ละ ยัง เป็ น บ า ร์ที่
ค่ อน ข้ างมี ช่ือ เสี ยงแห่ ง เก าะพยาม 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่รีสอร์ทที่พกั มีเวลา
ให้ท่านได ้เดินเล่น พกัผ่อน หรือเล่นน ้ า
ทะเลบริเวณชายหาดส่วนตวัของรีสอร์ท 
แบบสบายๆ ให้คุ ้มค่ากับการเดินทาง
พกัผ่อน ตามอธัยาศยั... 



 
 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั...  

 
ที่พัก : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
ที่พัก : โรงแรม นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมายเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการห้องพกัค่อนขา้งนอ้ยและห้องพกัเต็มค่อนขา้งเร็วหาก

ลูกคา้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณาเช็คห้องว่างกบัทางบริษทัก่อนจากนั้นขออนุญาติเก็บค่าห้องพกัก่อน
หลงัจากลกูคา้ยื่นยนัการจองเน่ืองจากเป็นนโยบายของทางโรงแรมท่ีพกัเมื่อจองแลว้ตอ้งช าระเงินค่าห้อง
ทั้งหมดก่อนถึงจะการันตีท่ีพกัให้กบัลูกคา้*** 

 

วันที่สอง(2)     เกาะพยาม – เกาะค้างคาว - ด าน ้าชมปะการัง– เกาะก า - อ่าวเขาควาย – เกาะญ่ีปุ่น  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 

09.00 น าท่านลง เรือ Speed Boat (ในกรณีที่เรือ Speed Boatไม่สามรถล่องไดห้รือไม่สามารถจองไดน้ั้นทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปแลงการเดินทางเป็น เรือหัวโทง โดยจะมีการอพัเดทให้ลูกคา้ทราบก่อนการเดินทาง)
พร้อมชูชีฟและอุกรณ์ด าน ้ า ล่องเรือสู่ ‘เกาะคา้งคาว’ เกาะที่สวยงามที่สุดในการเที่ยวหมู่เกาะก า ทะเลระนอง 
ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ สู่เกาะคา้งคาว ซ่ึงดา้นบนของเกาะหาดทรายขาวละเอียด เดินเล่นชมหาดหินงาม มีน ้าทะเล
สวยใสค่อยๆไล่โทนจากน ้ าต้ืน สีเขียว
อ่อน ฟ้าอ่อน ไปสู่สีน ้ าเงินเข้มของน ้ า
ทะลึก  สนุกกับเล่นน ้ าดูด าน ้ าน ้ า ต้ืน
บริเวณด้านเหนือที่มีปะการังเขากวาง 
และปลาการ์ตูน  จากนั้ น ล่ อง เรือ สู่  
“เกาะก า” เดินเล่น “อ่าวเขาควาย” แห่ง
เกาะก าตก ที่ถือเป็นศูนยก์ลางทางการ
ท่อ งเที่ ยวของหมู่ เก าะก าและเกาะ
คา้งคาว  อ่าวเขาควายมีลกัษณะเป็นอ่าว
โค้งคร่ึงวงกลมคล้ายเขาควาย มีหาด
ทรายสวยงามขาวเนียน ทรายละเอียด น ้าทะเลสวยใส เหมาะแก่การลงแหวกว่ายเล่นน ้าเป็นอย่างย่ิง ขณะที่หาดอีก
ฝ่ังก็เป็นหาดทรายยาวสะอาด มีเวลาให้ท่านสามารถขึ้นชมจุดชมวิวอ่าวเขาควาย ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของอ่าวเขาควายแบบ 180 องศา และยงัสามารถมองเห็นวิวของทอ้งทะเลหมู่เกาะก า  อนัสวยงาม (ไม่แนะน าให้
ขึ้นส าหรับผูท้ี่สุขภาพไม่แข็งแรงเน่ืองจากทางขึ้นมีความลาดเอียงสูง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย จากนั้นล่องเรือสู่ “เกาะญี่ปุ่ น” หรือ “เกาะก ากลาง” ซ่ึงเช่ือกนัว่าในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สองกองทพัญี่ปุ่ นเคยมา

ตั้งฐานทพับนเกาะแห่งน้ี เดินเล่นบนเกาะตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ที่พกั มีเวลา
ให้ท่านได้ เดินเล่น พกัผ่อน หรือเล่นน ้ าทะเลบริเวณชายหาดส่วนตวัของรีสอร์ท แบบสบายๆ ให้คุ ้มค่ากับการ
เดินทางพกัผ่อน ตามอธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 



 
 
 
 
 
 
 

 

ที่พัก : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

ที่พัก : โรงแรม นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมายเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการห้องพกัค่อนขา้งนอ้ยและห้องพกัเต็มค่อนขา้งเร็วหาก

ลูกคา้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณาเช็คห้องว่างกบัทางบริษทัก่อนจากนั้นขออนุญาติเก็บค่าห้องพกัก่อน
หลงัจากลกูคา้ยื่นยนัการจองเน่ืองจากเป็นนโยบายของทางโรงแรมท่ีพกัเมื่อจองแลว้ตอ้งช าระเงินค่าห้อง
ทั้งหมดก่อนถึงจะการันตีท่ีพกัให้กบัลูกคา้*** 

 
วันที่สาม(3)  เกาะพยาม – กระบุรี – ก้องวัลเลย์ – น ้าตกปุญญบาล – วัดวารีบรรพต  
                        แช่น ้าแร่ระนอง - น ้านอง ฮอทสปา 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
09.00 น าท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางกลบัสู่ระนอง จากนั้นน าท่านออก

เดินทางสู่ อ.กระบุรี น าท่านเย่ียมชม ‘กอ้งวลัเลย’์ แหล่งปลูกกาแฟที่มี
ช่ือเสียงมากว่า 40 ปี โดยแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟภายใตช่ื้อการคา้ กอ้ง
กาแฟ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องมาทดลองคัว่กาแฟแบบโบราณ
ดว้ยตวัเองในกระทะเล็กๆ และเตาแก๊สปิคนิค พร้อมเรียนรู้ระดบัการ
คั่วกาแฟ การบดเมล็ดกาแฟ และวิธีการชงกาแฟในแบบต่างๆ 
ตลอดจนลกัษณะของเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพในการน ามาใช้ชงกาแฟ 
ภายในพ้ืนที่ยงัเปิดเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารริมล าธาร นั่งผ่อน
คลายจิบเคร่ืองด่ืม ท่ามกลางธรรมชาติ   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าตกปุญญบาล” หรือ “น ้ าตก

เส็ดตะกวด” เป็นน ้ าตกที่สวยงามแห่งหน่ึงมีน ้ าไหล
แรงตลอดปี อยูบ่ริเวณขา้งทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ติด
กับถนนเพชรเกษม เป็นน ้ าตกที่มีปริมาณน ้ าหลาก
ในช่วงฤดูฝน ต้นน ้ าเกิดจากล าห้วยสายเล็กๆ บนป่า
สงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูดก่อให้เกิดเป็นน ้าตก
ที่สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัวารีบรรพต’ 
หรือ ‘วัดบางนอน ’ เป็นที่ตั้ งของมหาทุติยเจดีย์ศรี



 
 
 
 
 
 
 

บรรพต ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่มีรูปทรงคลา้ยกบัทางพม่า เน่ืองจากวดัน้ีเป็นที่ศรัทธาของชาวพม่าที่อาศยัอยูใ่นระนอง จึงมี
พระพม่า และช่างฝีมือของพม่ามาช่วยท าการสร้างเจดียน้ี์ ถือว่าเป็นเร่ืองแปลกที่วดัไทยมีเจดียแ์บบพม่าเป็นวดัที่
ตั้งอยูบ่นเนินเขา ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต ้ซ่ึงมีความยาว
ถึง 22 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘น ้านอง ฮอทสปา’ ให้ท่านไดแ้ช่น ้ าแร่ร้อนบริสุทธ์ิ 100% จากธรรมชาติเพื่อ
ผ่อนคลายจากการเดินทางท่องเที่ยว 
(การแช่น ้ าแร่แบบบ่อรวมแยกชาย
หญิงนั้นรวมค่าใช้จ่ายในรายการทัวร์
แลว้ แต่หากท่านต้องการบริการเสริม
อื่นๆที่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในรายการทวัร์
กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม SOOK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  จวนเจ้าเมืองระนอง – พระราชาวังรัตนรังสรรค์ – วัดบ้านหงาว - Baroque Le Cafe 
ชมวิวเขาหญ้า - เดินทางกลับ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นเดินทางสู่ ‘จวนเจา้เมืองระนอง’ เป็นจวนของเจา้เมืองระนองคนแรก คือ พระยาด ารงสุจริตมหิศรภักดี 

หรือท่านคอซูเจียง ภายในจวนเจ้าเมือง
ระนองเป็นบ้านพักอาศัยของลูกหลาน
ในสกุล  ณ  ระนอง หลายครอบครัว 
บ้านพักส่วนหน่ึงได้รับการบูรณะปรุง
ปรุงเป็นอาคารชั้นเดียว เพ่ือใช้เป็นศาล
บ รรพ บุ รุ ษ  แ ล ะ ใช้ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี
สั ก ก าระบู ช า ป้ ายบ รรพบุ รุษ ต าม
ประเพณี  น าท่านออกเดินทางเข้าชม 
“พระราชาวังรัตนรังสรรค์” (จ าลอง) 
เป็นพระราชวงัรัตนรังสรรค์ที่ท าขึ้นมา
ใหม่ แทนของเดิมที่ไดพ้งัไป นับว่าเป็น 1 ใน 19 พระราชวงัของไทยที่มีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็น
พระราชวงั ที่ตั้งพระราชวงัรัตนรังสรรค์ของเก่าจะอยู่ที่บริเวณศาลากลางเมืองระนอง สร้างขึ้นโดยพระยาด ารง
สุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกร้ือสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแล้ว พระราชวงัรัตนรังสรรค์เป็น



 
 
 
 
 
 
 

พระราชวงัที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจงัหวดัระนองของพระมหากษตัริย์ 3 พระองค ์
ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูหั่ว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2471)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น   
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “วดับา้นหงาว” เดิมทีเป็นเพียงที่พกัพระสงฆ์จนกระทัง่หลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มา

จากปัตตานีมาปักกรดบ าเพ็ญ  แล้ว
ชาวบ้านเกิดการเลื่อมใสศรัทธา จึงได้
สร้างวดัขึ้นในปี พ.ศ.2530 และให้ท่าน
พ านกัที่วดัแห่งน้ี ปัจจุบนัวดับา้นหงาวมี
เจ้าอาวาสช่ือพระครูประจักษ์สุตาสาร 
เป็นพระนักพฒัาได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่ าง เกิ ดขึ้ น ในสมัยพ ระค รู
ประจกัษ์สุตาสาร เช่น อุโบสถหลงัใหม่
ที่ใหญ่และสวยงาม เป็นอุโบสถ 2 ชั้น 
หรือที่ เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง 8 
เมตร ยาว 15 เมตร รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกวา้งมีลูกกรงลอ้มรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ดา้น มีอาคารจตุัรมุข
กวา้ง มีบนัไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก ดา้นล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใชส้ าหรับการประ ชุม
สัมมนา ภายในอุโบสถวดับา้นหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั มีช่ือเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อนัมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุก
องค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักด์ิศรีของเมืองระนอง” และยงัมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลาย
ต่ างๆ  จากนั้ น น าท่ าน  “Baroque Le 
Cafe”  เป็ น ร้ าน ก าแฟ แบ บ ชิ คๆ  มี
บรรยากาศของร้านในสไตลอ์งักฤษ  ซ่ึง
ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขา  
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค มีเวลาให้
ท่ าน ได้ ด่ื ม ด ่ า กับ บ รรยาก าศแล ะ
เคร่ืองด่ืมหรือเบเกอร่ีอนัแสนอร่อยของ
ทางร้าน จากนั้ นแวะซ้ือของฝากและ
ของที่ระลึกของระนอง จากนั้นเดินทาง
สู่‘เขาหญ้า’ เป็นภูเขาที่ไม่มีตน้ไม้ใหญ่
ขึ้นมีแต่ตน้หญา้ปกคลุมแนวเขาที่ทอดตวัจากทิศเหนือสู่ทิศใตภู้เขาที่เต็มไปดว้ย หญา้ต่างสีต่างวนัเวลาและเนินเขา
งดงาม ในช่วงฤดูแลง้ภูเขาหญา้จะแปรเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อแสงอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้าภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็น สี



 
 
 
 
 
 
 

เหลืองทอง เมื่อเขา้สู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวย่ิงในช่วงในตกใหม่ๆ อาจมีโอกาสไดแ้ห่งของสายหมอกฝนลอย
ไปมาอีกดว้ย จึงนิยมเรียกกนัว่า "ภูเขาหญา้สองสี” น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินระนอง 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 

 
15.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินระนอง 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 7319 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

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

(MALDIVES THAILAND) 
พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

22-25 เม.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

29เม.ย.-02พ.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

01-04 พ.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

02-05 พ.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

03-06 พ.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

06-09 พ.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 



 
 
 
 
 
 
 

08-11 พ.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

13-16 พ.ค. 64   20,900 26,900 7,000 12,000 

20-23 พ.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

23-26 พ.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

27-30 พ.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

02-05 มิ.ย. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

03-06 มิ.ย. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

04-07 มิ.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

11-14 มิ.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

18-21 มิ.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

25-28 มิ.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

02-05 ก.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

09-12 ก.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

16-19 ก.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

23-26 ก.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

24-27 ก.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

27-30 ก.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

06-09 ส.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

11-14 ส.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

12-15 ส.ค. 64 23,900 29,900 9,000 15,000 

13-16 ส.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

20-23 ส.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

27-30 ส.ค. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

03-06 ก.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 



 
 
 
 
 
 
 

10-13 ก.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

17-20 ก.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

24-27 ก.ย. 64 20,900 26,900 7,000 12,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
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 าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 14,000 บาท/ท่าน ภายในวนัที่ท าการนับจากวนัจองหลงัจากได้รับการย่ืนยงัเร่ืองห้องพกั

สามารถรับได้ พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น า ส่งประกันการ
เดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

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

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


