
 

 

 

 

 

CODE : TMUNN-BS001 

 

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

 

ระนอง-เกาะสอง 4 วนั 2 คืน 
โดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 
เทีย่วเกาะสอง ชมวัดปีดอรเ์อ(เป็นวัดจ าลองมาจากเจดยีช์เวดากอง) 

นมัสการศาสนะสถานพรอ้มทัง้วัดมอญและกราบพระพทุธรปูหลวงพอ่ทันใจ ชมอนุสาวรยีพ์ระเจา้บเุรงนอง 
นมัสการหลวงพอ่ดบีกุ ณ วัดบา้นหงาว  ชมพระราชวังจ าลองรัตนรังสรรค์  แชน่ ้าแรท่ีบ่อ่น ้าพรุอ้นพรรัง้ 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง  พัก โรงแรมทนิดิ ีแอท ระนอง 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   
07-10(วันมาฆบชูา)13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 ม.ีค. 2563 8,999.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  ม.ีค. 2563 8,999.- 
03-06 (วนัจักร)ี  เม.ย. 2563 8,999.- 

11-14(วันสงกรานต)์,12-14(วนัสงกรานต)์  เม.ย. 2563 9,300.- 

16-19,23-26  เม.ย. 2563  8,999.- 

30 เม.ย.-03 เม.ย. 2563 (วนัแรงงาน) 8,999.- 

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

วันแรกของการเดนิทาง           
กรุงเทพฯ-ระนอง 
20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดระนอง โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารอาหารกล่อง(1) 

ขนมปัง น ้าผลไม ้ พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
ระนอง-เกาะสอง-เทีย่วรอบเมอืงเกาะสอง-สสุานเจา้เมอืงระนอง 



 

 

 

 

 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวัดระนอง น าท่านเขา้สู ่โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง (เช็คอนิ 14.00 น. ใหท้่านใช ้

บรกิารแชน่ ้าแร่บอ่สาธารณะของโรงแรม)  ผ่อนคลายแชน่ ้าแรย่ามเชา้ในสระน ้าแรข่องโรงแรม  บรเิวณสระ
ว่ายน ้า มีบ่อน ้าแร่ปรับอุณหภูมิ 4 บ่อ บ่อน ้าแร่จากุชซี่ rain shower หอ้งอาบน ้าบรเิวณฟิตเนส ท่าน
สามารถใชบ้รกิารไดต้ามอัธยาศยั 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือสะพานปลา เพื่อท าบัตรผ่านแดน  *อนุญาตใหข้า้มไปเฉพาะคนไทยเท่านั้น 

กรุณาน าบัตรประชาชนตวัจรงิตดิตวั เพือ่ใชท้ าเอกสารผ่านแดนเทีย่วเกาะในประเทศพม่า 
09.30 น. หลงัผ่านพธิกีารผ่านแดนเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านลงเรอื เรอืหางยาว เดนิทางสู ่เกาะสอง ประเทศเมียนมาร ์

เป็นดนิแดนทีอ่ยู่ปลายแหลมสดุของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้ากระบุรี ตรงขา้มจังหวัดระนอง เมือ่สมัย

อังกฤษปกครอง เรยีกว่า วคิตอเรยี พอยต ์ปัจจุบันชาวพม่าเรยีกว่า บุเรงนอง พอยต ์ 
10.00 น. น าท่านเทีย่ว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวทอ้งถิน่ น าท่านแวะชม วัดปิดอรเ์อ เป็นวัดทีม่ีการสรา้ง

เจดยีท์ีจ่ าลองมาจากเจดยีช์เวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทันใจ” เป็นพระพุทธรูปที่

ชาวเกาะสองใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอย่างมาก ชมสถาปัตยกรรมสไตลพ์ม่ามากมายในเมอืงเล็กๆแห่งนี้ 
แวะ อนุสาวรยีพ์ระเจา้บุเรงนอง พรอ้มทัง้บันทกึประวัตศิาสตรข์องเมยีนมาร ์บรเิวณ View Point น าท่าน

เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ทีม่องเห็นฝ่ังไทยและพม่าทัง้สองฝ่ังไดอ้ย่างสวยงาม แวะชอ้ปป้ิง ตลาดร่างสเุวนีย ์
แหลง่ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ ผา้โสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมาย และสนิคา้อืน่ๆ อาท ิยาดม 
เครือ่งหวาย เครือ่งประดบั  

*หา้มซือ้สนิคา้ของป่ากลบัเขา้ประเทศไทย มเิชน่นัน้ทา่นจะถกูด าเนนิคดตีามกฎหมาย  
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(3) ทีห่อ้งอาหารอันดามนัคลบั โรงแรมระดบั 5 ดาว ทีม่ทีศันียภาพงดงาม 

เพลดิเพลนิกบัการเลน่เกมสจ์ากตูส้ลอด และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี 
15.00 น. เดนิทางกลบัสูฝ่ั่งจังหวดัระนอง  
16.00 น. น าท่านแวะ สสุานเจา้เมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของเจา้พระยาด ารงสุจรติมหศิรภักดี (คอซู ้

เจียง) เจา้เมืองระนองคนแรกตน้ตระกูล ณ ระนอง  ซึง่ท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในทอ้งถิน่ 
เป็นตวัอย่างของผูป้ระสบความส าเร็จในชวีติ ทัง้ๆทีท่่านอพยพมาจากเมืองจีน เขา้มาเป็นกรรมกรรับจา้ง 

แต่ในทีส่ดุไดร้ับต าแหน่งเป็นเจา้เมือง ส ิง่ทีน่่าสนใจคอืลวดลายทีเ่ขยีนสลักบรเิวณฮวงซุย้ เป็นลวดลาย
มังกร ดอกไม ้วถิีชวีติของชาวจีนสมัยโบราณ และสัตว์อื่นๆ ที่แฝงไวซ้ ึง่ความหมายที่สือ่ความไปยัง
ลกูหลาน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่การรักษาความดตีอ่ไป 

17.00 น. น าท่านเช็คอนิเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง  ท่านสามารถผ่อนคลายแชน่ ้าแร่ธรรมชาติ
จากน ้าพุรอ้นรักษะวารนิแบบสว่นตัวในหอ้งพัก(โรงแรมไดต้่อท่อตรงมาจากบ่อน ้าพุรอ้น) หรือว่ายน ้าใน
สระน ้าแร่หรอืเขา้ร่วมชัน้เรยีนแอโรบกิทีศ่นูยอ์อกก าลงักายหรอืบรกิารนวดแผนไทย 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(4) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค า่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
วัดบา้นหงาว-น ้าตกหงาว-ภเูขาหญา้-บอ่น ้าพรุอ้นพรรัง้-พระราชวังรัตนรังสรรค ์
07.00 น. รุ่งอรุณวนัใหม่ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเขา้สู ่วัดบา้นหงาว น าท่านเขา้กราบสักการะ หลวงพ่อดีบุก หรือ พระตปิุกะพุทธมหาศากยมุณี
ศรีรณังค ์มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดบีุกองคใ์หญ่เป็นสริมิงคลและศักดิศ์รขีองเมืองระนอง” ชมพระ

อุโบสถหลงัใหม่ ทีส่รา้งข ึน้อย่างสวยงาม มีรายละเอียดทีง่ดงามและใชโ้ทนสเีหลอืงทอง จากนัน้ใหท้่าน
ไดช้ม วังมัจฉา ทีม่ปีลามากมายจนถงึขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบกึ เชญิทา่นใหอ้าหารปลาตามอสิระ 

10.00 น. ชม น ้าตกหงาว น ้าตกทีไ่หลลงมาจากสนัเขาสงูชนั ทีส่ าคัญทีอุ่ทยานแห่งชาตนิ ้าตกหงาวยังเป็นแหลง่ที่

พบปูชนดิใหม่ของโลก คอื ปูเจา้ฟ้า และมพีรรณไมท้ีน่่าสนใจคอื "โกมาสมุ" หรอื "เอือ้งเงนิหลวง" 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(6) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. น าท่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญา้ สถานทีท่่องเที่ยวที่เป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวทีน่ิยมมา

ถ่ายรูปกัน ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยทุ่งหญา้ บรรยากาศเหมือนอยู่ในแอฟรกิา ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ
ทวิทศันส์วยๆของภเูขาหญา้ตามอสิระ 

14.00 น. น าท่านแช่น ้ าแร่ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ที่ บ่อน ้าพุรอ้นพรรัง้ เกดิจากสายน ้าแร่รอ้น ที่มีอุณหภูมสิูง
ประมาณ 35-40 องศาเซลเซยีล ไหลซมึออกมาจากผวิดนิ และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน ้ามากถงึ 13 ตาน ้า 
อยู่ใกลล้ าธาร บรเิวณ บ่อน ้ารอ้นไดร้ับการปรับสภาพภมูทิศันใ์หส้วยงาม สามารถเดนิชมพันธุไ์มน้านาชนดิ 

มีส ิง่อ านวยความสะดวก เชน่ บ่อน ้ารอ้นแบบแช่เทา้ แบบแช่ทัง้ตัว ที่อาบน ้ากลางแจง้ หอ้งสุขา ศาลา
พักผ่อน ทีจ่อดรถ รา้นอาหาร และบา้นพัก เป็นตน้ น ้าพุรอ้นบา้นพรรัง้ เหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการมาอาบ

น ้าแร่แบบใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิ 
16.00 น. น าทา่นชมบรเิวณ พระราชวังรัตนรังสรรค(์จ าลอง) เป็นพระราชวังทีส่รา้งข ึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการเสด็จ

มาประทับแรมของพระมหากษัตรยิ์ทัง้ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 เป็น



 

 

 

 

 

พระราชวังทีส่รา้งข ึน้จากไมส้กัและไมต้ะเคยีนทอง ใหท้า่นเดนิชมบรเิวณดา้นนอก บรเิวณสวนสาธารณะ 

และเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 
18.00 น. บรกิารอาหารค า่(7) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค า่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม ทนิดิ ีโฮเทล แอท ระนอง หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
ระนอง-วัดวารบีรรพต-น ้าตกปุญญาบาล-กอ้งวัลเลย่-์วัดสวุรรณครี(ีวัดหนา้เมอืง)-คอคอดกะ-กรงุเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อ าลาทีพ่ัก เดนิทางสู ่วัดวารบีรรพต หรอืวัดบางบอน วัดทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของจังหวัดระนอง น าท่าน
กราบสกัการะ หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดตีเจา้อาวาสทีม่รณภาพแลว้ ร่างกายไม่ไหมไ้ฟในวันพระราชทาน
เพลงิ จนเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ชมพระเจดยี์สทีอง ศลิปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว ้พระพุทธ

ไสยาสน ์องคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใต ้ยาว 22 เมตร    
09.00 น าทา่นชม น ้าตกปุญญบาล  น ้าตกทีม่คีวามสงูราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน ้าตกไดจ้ากรมิถนนเลย

ทเีดยีว น ้าตกสายนี้เดมิชือ่ น ้าตกเส็ดตะกวด มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แตก่ลับมนี ้าไหลแรงตลอดปี และมี
ทวิทศันส์วยงาม โดยน ้าตกมทีัง้หมด 3 ชัน้มีตน้น ้ามาจากล าหว้ยเล็กๆ ในเขตป่าละอุ่น ป่าราชกดู โดยแต่
ละชัน้มคีวามน่าสนใจแตกตา่งกนั ไดแ้ก ่ชัน้ที ่1 ปุญญบาล เป็นชัน้ทีส่วยทีส่ดุ ลกัษณะเป็นสายน ้าไหลตก

ลงมาตามเชงิชัน้สงูประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ดา้นล่างเป็นแอ่งน ้าตืน้ๆ น ้าตกชัน้ที ่2 
เรยีกว่าน ้าตกโตนไมไ้ผ่ และน ้าตกชัน้ที ่3 เรยีกว่าน ้าตกโตนตน้เฟิรน์นอกจากนี้ จากชัน้ที ่1 ถงึชัน้ที ่3 มี

เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตริะยะทางประมาณ 300 เมตร ทีจ่ัดท าข ึน้ใหเ้ดนิไดส้บายๆ อกีทัง้บรเิวณตน้น ้า
ยังมตีน้พญาไม ้หรอืขนุไมข้นาดโตวัดรอบทีร่ะดบัความสงูเพยีงอก 

10.00 น. น าทา่นสู ่กอ้งวัลเล่ย ์ แหลง่เรียนรูเ้รือ่งการปลกูและคั่วกาแฟพันธุโ์รบัส และมีกรรมวธิทีีโ่ดดเด่น โดยใช ้

ไมอ้บเชย ซึง่มกีล ิน่หอม คัว่เมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทลีะกระทะ  สนุกกบักจิกรรม D.I.Y. สมัผัสและคั่ว
กาแฟ รวมถงึเรยีนรูว้ธิกีารเพาะปลกูกาแฟ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(9) ทีก่อ้งวัลเลย่ ์
13.00 น. น าท่านชม วัดสวุรรณคีรีวรวหิาร หรือ วัดหนา้เมือง มีความส าคัญในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ี

ชนดิสามัญเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมอีายุกว่ารอ้ยปี  ชมพระเจดยีท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบพม่าอายุ

นับ 100 ปี มลีักษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สงูจากพืน้ประมาณ 80 เซนตเิมตร ตัง้อยู่บนฐานแปดเหลีย่ม 
จากฐานถงึยอดฉัตรสงูประมาณ 13 เมตร และมีก าแพงโดยรอบทัง้สีด่า้นสงูประมาณ 1 เมตร แตล่ะดา้น
ของก าแพงมีประตูทางเขา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ตวัเจดยีแ์ละก าแพงฉาบดว้ยปูนทาสขีาว สว่นยอดฉัตร

ของเจดยีท์ าดว้ยทองเหลอืงและประดบัเพชรทีฉั่ตรตามศลิปะแบบพม่า ทัง้นี้ ผูส้รา้งเจดยีอ์งคน์ี้คอืนางพั่ว
ไซ่ข่าย ผูเ้คารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จงึไดส้รา้งเจดยีน์ี้ถวายโดยใชทุ้นทรัพยส์ว่นตัว และปัจจุบัน

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจาก กรมศลิปากรเรียบรอ้ยแลว้ พระอุโบสถอันเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปยืน
ทรงเครือ่งลวดลายงดงามมาก และบรเิวณใกลเ้คยีงกนัยังมหีอระฆงัลายแมว 

14.00 น. น าท่านแวะถ่ายรูป บรเิวณคอคอดกระ เป็นจุดทีแ่คบทีส่ดุของแหลมมลายู บรเิวณบา้นทับหล ีใหท้่านได ้

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และซือ้ ซาลาเปาทบัหล ีเป็นของฝาก 
19.00 น. บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร 

20.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น ไมม่ี
เตยีงเสรมิ 

ผูใ้หญ ่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 ม.ีค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

05-08 ม.ีค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

12-15 ม.ีค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

19-22 ม.ีค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

26-29 ม.ีค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

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

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

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

16-19 เม.ย. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

23-26 เม.ย. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

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

07-10 พ.ค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

14-17 พ.ค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

21-24 พ.ค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

28-31 พ.ค. 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม 

1.สง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หนา้-หลงั กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2.บัตรจ าตวัประชาชนตวัจรงิน าตดิตัวไปในวันเดนิทาง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

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 บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภยัธรรมชาต ิเหตุการณ์อืน่ๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 

 

 


