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 เรา ยินดีน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมือง ระนอง เมอืงฝนแปด แดดสี ่ชมหาดเขาควาย ณ หมูเ่กาะก า  จ. ชุมพร  

ด่านแรกของจงัหวดัทางภาคใตท้ ัง้หมดและอกีท ัง้ยงัเป็นดนิแดนประวตัศิาสตรท์ีส่  าคญัอกีแห่งหนึ่งในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2  ซึง่

ผูค้นส่วนมากมกัจะมองผ่านและไม่เหน็ความส าคญั โดยเฉพาะ ธรรมชาตใิตท้ะเลซึง่ยงัคงความสมบูรณอ์ยู่มาก ประจวบครีขีนัธ ์
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เกาะรา้นเป็ดรา้นไก่ ธรรมชาตทิีร่อการคน้หา ความสวยงามของทะเลไมเ่ป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง  สนุกสนานกบัมคัคุเทศก์

อารมณด์.ี...... 

ก าหนดเดินทาง 11 - 15 เมษายน 2563 ท่านละ 7,999 บาท  

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ–ชมุพร 

20.00 น. พรอ้มกนั สวนลมุพนีิ ฝัง่ตรงขา้มร.พ.จุฬาฯ  ตอ้นรบัคณะท่านโดยเจา้หนา้ที่....... ดูแลและอ านวยความสะดวก

เรื่องสมัภาระแก่ท่าน 

20.30 น. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ออกเดนิทางมุง่หนา้สู่ จ.ระนอง 

21.30 น. บรกิารอาหารเมนูขา้วตม้ (1) นิวรสทพิย ์พรอ้มฟงัเรื่องราวทีน่่าสนใจจากมคัคุเทศก ์และทมีงาน ระหวา่งทางใหท้กุ

ท่านไดพ้กัผ่อน 

วนัที่สอง     ท่องทะเลระนองหมู่เกาะก า-เกาะคา้งคาว-เกาะญี่ปุ่ น-เกาะก า-อา่วเขาควาย-น ้าตกหงาว-ภเูขาหญา้ 

06.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ ณ เมอืงระนอง  บรกิารอาหารเชา้(2) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น พรอ้มใหท้่านท าธุระส่วนตวั เพือ่

เตรยีมความพรอ้มส าหรบัลงด าน า้ 

08.00 น.        น าทกุท่านออกเดนิทางสู่ อทุยานแหง่ชาตแิหลมสน – หาดบางเบน 

09.00 น. เดนิทางถงึอทุยานแหง่ชาตแิหลมสน – หาดบางเบน  น าท่านลง

เรอืชมความงามของ เกาะคา้งคาว เป็นเกาะทีห่าดทรายขาว

ละเอยีด มแีนวปะการงัทีส่วยงาม ตื่นตาตื่นใจกบัดอกไมท้ะเล

และฝูงปลาทะเล และชมปะการงัน า้ตื้นแนวเดยีวกบัหมูเ่กาะ

สุรนิทร ์สมิลินั จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะญี่ปุ่ น อสิระเลน่

น า้หนา้หาดทีม่คีวามสวยงามของทรายละเอยีดสขีาว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เกาะก า  

12.00 น.       บรกิารอาหารกลางวนั(3)แบบบฟุเฟต ์ 
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บา่ย ชมอา่วเขาควาย ทีช่ายหาด 2 ชายหาดมาบรรจบกนั หาดทรายขาวเนียน  น าท่านเดนิทางขึ้น จดุชมววิ อ่าวเขาควาย 

จากนัน้อสิระเลน่น า้ทะเล 

15.00 น. เดนิทางกลบัฝัง่เพือ่เดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั  ระหวา่งทางผ่านชม น ้าตกหงาว น า้ตกทีส่วยงามแห่งหนึ่งในระนอง 

ชม  ภเูขาหญา้ ภเูขาหวัโลน้สญัลกัษณเ์มอืงระนอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนลกัษวารนิทร ์ใหท้่านไดแ้ช่น า้รอ้น

ผ่อนคลายกลา้มเนื้อ 

18.00 น.       บรกิารอาหารค า่(4) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

 พกัคา้งแรม ณ B.C.บดินทร ์รสีอรท์  จ.ระนอง หรอื  เทยีบเท่า  ปรบัอากาศหอ้งละ  2-3 ท่าน 

 

วนัที่สาม ชุมพร-เกาะลงักาจวิ -เกาะทองหลาง-เกาะหลกัแรด -เกาะละวะ-กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์   

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้(5)ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสู่

จงัหวดัชมุพร 

10.00 น.        เดนิทางถงึ อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชมุพร น าทกุท่านลงเรือเพือ่ชมความงามของ

โลกใตท้ะเลที ่เกาะลงักาจวิ  ซึง่เป็นจดุทีเ่ราจะลงด าน า้และเป็นจดุทีง่ดงามยิง่ 

นกั  เกาะทองหลาง  ดา้นหนา้ของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสสีนัทีแ่หวกวา่ยไป

มาท่ามกลางหมูป่ะการงัและดอกไมท้ะเล ขนาดใหญ่  

12.30 น.        บรกิารอาหารกลางวนั(6) แบบปิคนิค  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางชมปะการงัที่ เกาะหลกัแรด ชมความงานของปะการงั 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เกาะละวะ ชมแนวปะการงัแขง็  

15.00 น. ไดเ้วลาเดนิทางกลบัฝัง่ แลว้น าท่าน สกัการะกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์    

17.30 น.        บรกิารอาหารค า่(7)ที่ ภารดรภาพ (รมิทะเล) แลว้น าท่านเขา้ทีพ่กั 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม บา้นกรูดกรนีววิ หรอื  เทยีบเท่า  ปรบัอากาศหอ้งละ  2-3 ท่าน 
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วนัที่สี ่ เกาะรา้นเป็ด-เกาะรา้นไก-่เกาะทะล-ุอา่วมลัดีฟ 

07.00 น. บรกิารอาหารมื้อเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารใหท้่านเตรยีมพรอ้มส าหรบัการด าน า้ตลอดวนั  

08.00 น. ออกจากทีพ่กั เดนิทางสู่ท่าเรอืบางสะพาน  

09.00 น. น าทกุท่านลงเรือ SPEED BOAT พรอ้มรบัอปุกรณด์ าน า้หนา้กาก

และเสื้อชูชพี พรอ้มรบัฟงัข ัน้ตอนการด าน า้อย่างปลอดภยัจากทมีงาน

เจา้หนา้ที ่จากนัน้เดนิทางสู่เกาะรา้นเป็ด (จุดด าน ้าจุดที่1) น าท่าน

สมัผสัโลกใตท้ะเลพรอ้มชมความงามของดอกไมท้ะเลสสีนัต่างๆและ

เหลา่ปลาการต์ูนสุดน่ารกัทีจ่ะออกมาตอ้นรบัทกุท่าน 

11.00 น. เดนิทางสู่เกาะรา้นไก ่(จุดด าน ้าจุดที่ 2) น าท่านลงสมัผสัความงามใตท้ะเล ณ จดุนี้หากท่านมโีอกาสอนัด ีท่านจะได ้

พบกบัปลาฉลามวาฬยกัษใ์หญ่ใจดทีีค่อยออกมาใหน้กัท่องเทีย่วไดถ้่ายรูปอยู่เป็นประจ า 

12.30 น. พกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั ณ เกาะยอแพหอ้ยขา พรอ้ม บรกิารอาหารมื้อกลางวนั (9) แบบเซ็ทโตะ๊ ณ ธนาคารปู 

บา่ย น าทกุท่าน สมัผสัโลกใตท้ะเลอนัแสนงดงาม  ณ เกาะทะล ุอา่วมลัดีฟ  

15.00 น. เดนิทางกลบัสู่ฝัง่ เพลดิเพลนิกบัววิ2ขา้ง 

15.30 น. เดนิถงึท่าเรอืเกาะทะลุ บรกิารหอ้งอาบน า้เปลีย่นเสื้อผา้ พรอ้มบรกิารของวา่ง จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่เขาธงชยั สกัการะศาลกรมหลวงชมุพร  ชมมหาเจดียภ์กัดีประกาศ  

และ  สกัการะพระพทุธกติสิชิยั เพือ่ความเป็นสริมิงคล พรอ้มชมววิอ่าวบา้นกรูด  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไปสู่ทีพ่กั   

17.30 น. บรกิารอาหารค า่(10) ณ รา้นอาหารบา้นเขียว หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม บา้นกรูดกรนีววิ ระดบั3ดาวหรอืเทยีบเท่า หอ้งละ2-3 ท่าน 
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วนัที่หา้ ทอ่งทะเลประจวบ-เกาะทะล-ุเกาะสงิห-์เกาะสงัข ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(11)ที่ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. อ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางสู่ อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบ เพือ่ลงเรือชมความงามของทะเลประจวบ  

09.00 น. น าท่านลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะทะล ุเกาะทีม่รูีโหวต่รงทางเหนือของเกาะ 

เชญิท่านสมัผสัโลกใตท้ะเล  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(12) แบบบฟุเฟ่ บนเรอื 

บา่ย ด าน า้ชมปะการงัที ่ เกาะสงิห ์ เกาะสงัข ์ชมดอกไมท้ะเลทีม่คีวาม

สมบูรณ ์และปลา  เช่น ปลาการต์ูน, ฯลฯ จนไดท้ีเ่หมาะสม 

15.00 น. ท่าเรอืแลว้เดนิทางสู่  ท่าเรอื  อาบน า้เปลีย่นชดุเดนิทาง จากนัน้น าทกุ

ท่านขึ้นรถโคช้เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ อสิระผ่อนคลาย อริยิาบถบนรถ 

18.00 น.        บรกิารอาหารค า่(13)ที่ ครวัเม็ดทราย จากนัน้น าทกุท่านซื้อของฝากกลบับา้น 

23.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.................. 

หมายเหต ุ   รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถงึลูกคา้เป็นส าคญั 
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ใบเสนอรายละเอยีด 

ก าหนดเดนิทาง 11-15 เมษายน 2563 ค่าบริการท่านละ 7,999บาท (พกัเดี่ยวช าระเพิ่ม 3,000บาท) เด็กอายตุ า่กวา่ 3 ปีไปฟรี 

สงวนสทิธิการเดินทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 30 ท่าน 

อตัราน้ีรวม - รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสุขภณัฑ ์ 

    - เรือยนตน์ าเทีย่ว ทะเลระนอง ทะเลชมุพร ทะเลประจวบ  

  - อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ13 มื้อ 

- เครื่องดืม่ตลอดการเดนิทาง 

  - ทีพ่กั โรงแรม B.C. บดินทร ์รสีอรท์  จ.ระนอง ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่าพกัหอ้งละ  2-3 ท่าน  1 คืน  

  -ทีพ่กั  โรงแรม บา้นกรูดกรนีววิ จ. ประจวบฯ ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่าพกัหอ้งละ  2-3 ท่าน  2 คืน  

  - วงเงนิประกนัชวีติ  1,000,000 บาท,วงเงนิอบุตัเิหต ุ 500,000 บาท 

  - มคัคุเทศก ์, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมอทุยานทกุรายการ 

  - ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ , อปุกรณ์ด าน า้  

อตัราน้ีไม่รวม  - ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี   

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จ) 

  - ค่าเครื่องดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และอาหารทีส่ ัง่เพิม่   

- ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/ท่าน รวม5วนั คิด 500 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน  

เงือ่นไขการช าระเงนิ  

มดัจ าท่านละ 2,000 บาท  ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั (เมือ่โอนเงนิแลว้ กรุณาแฟกซส์  าเนาใบโอนเงนิ พรอ้มรายชื่อผูเ้ดนิทาง) 

 การคืนบตัรเดินทาง 

• แจง้ลว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง 1 เดอืน คนืหมด(ไมร่วมค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัรเครดติ) 

• ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ท าการ) หกัมดัจ า 

• แจง้ภายใน 15 วนั (ท าการ) ไม่คนืเงนิทกุกรณี 
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