
 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

2TH120: ทัวร์ระนอง พม่า เกาะหัวใจมรกต 4 วนั 2 คืน VAN 
 

 ตารางการเดนิทาง 
 
 
20.00 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.

ระนอง 
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
  
 
05.00 น.  เดินทางถึง จังหวัดระนอง อิสระใหท้่านท าภาระกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
07.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) เพือ่ท  าเอกสารผา่นแดน 
09:00 น.  เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองที่ เกาะสน พม่า 
09:30 น.  เรือออกจาก ท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า) ผา่นวธีิการตรวจคนเขา้เมือง โดย  
 ลูกคา้แค่นัง่รอในเรือใชเ้วลาไม่เกิน 10 นาที 
  เรือน าท่านล่องไปยงั ทะเลอันดามัน ผา่นเกาะต่างๆ ของทอ้งทะเลพม่า บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน  
 น ้ าด่ืมบริการตลอดเสน้ทาง 
10.00 น. เดินทางถึง เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) เป็นความสวยงามที่น่าพศิวง มีแนวชายหาดสีขาว 
 โคง้เขา้หากนั ลกัษณะเหมือนเกือกมา้ มีหาดทรายขาวสะอาดไร้การบุกรุกใด ๆ เดินขา้มไปอีกฝ่ังก็  
 สวยงามไม่แพก้นั แถมสามารถด าน ้ าดูปะการังสวยๆ ไดด้ว้ย 
11:00 น. เดินทางถึง เกาะหัวใจมรกต (Cock's Comb Island) ซ่ึงเป็นเกาะที่โด่งดงัที่สุดในยคุน้ี ในวงการคน 
 ด าน ้ าต้ืน "เกาะค๊อกคอม" หรือที่รู้จกักนัในนาม เกาะหัวใจมรกต ที่น้ีเราจะน าท่านลงจากเรือ โดยเร่ิม  ด า
น ้ ากนัไดเ้ลยตรงหนา้ปากทางเขา้หวัใจ (ตรงไหนกส็วยหมด) รอบเกาะหวัใจตั้งแต่ปากถ ้า มีปะการัง  สวยงาม
มากๆ และมีรังปลานีโม่อยูร่อบๆ เกาะ และเราค่อย ๆ ลอดถ ้าเขา้ไปเยีย่มชมผนงัถ ้า ภายในรูป  หวัใจ (มองเห็นจาก
มุมสูง) (ถา้คล่ืนลมแรง และมีคล่ืนสูง จะเปล่ียนไปด าน ้ าที่เกาะใกลเ้คียงแทน) 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ระนอง 

วันที่สอง ระนอง - พม่า - เกาะฮอร์สชู - เกาะหัวใจมรกต - เกาะตาฟุก 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

12:00 น. เดินทางถึง เกาะตาฟุก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด นุ่มละเอียด ท่านสามารถเล่น
น ้ าหนา้หาด พายเรือแคนนู  
บนเกาะน้ีเราเสิร์ฟอาหารใหท้่านได ้รับประทานทานอาหารเที่ยง (2) ท่ามกลางธรรมชาติดิบๆ ช่ืนชมความ
งามของทะเลไปพร้อมๆ กนั 

14:00 น. น าท่านเดินทางไปยงั เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island) เป็นแหล่งด าน ้ าดูปะการังที่สวยและสมบูรณ์ 
 ที่สุดของทะเลอนัดามนัก็วา่ได ้ลอยตวัดว้ยเส้ือชูชีพไปตามกระแสน ้ าเร่ือยๆ ชมความงามของ  
  ป่าปะการัง ด าน ้ ากนัใหเ้ตม็ที่ ณ เกาะน้ี  
15:00 น. ไดเ้วลาเดินทางกลบัไปยงั เกาะสน 
16:00 น. ถึงท่าเรือ เกาะสน พม่า เขา้ไปยงัโรงแรมแกรนด์อันดามัน รับเอกสารผา่นแดนคืน คูปองอาหารเยน็ พร้อมทั้ง

ผา้ขนหนู ท่านสามารถใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก ของโรงแรมไดทุ้กอยา่ง หอ้งอบซาวน่าอยา่งดี สระวา่ยน ้ า 
ทั้งน ้ าร้อนน ้ าเยน็ หอ้งน ้ าสะอาด ผา้เช็ดตวัสะอาด ใหท้่านอาบน ้ าและวา่ยน ้ าในสระกนัอยา่งเตม็ที ่เปล่ียน
เสือผา้เป็นชุดหล่อชุดสวย.. 

17:00 น. รับประทานอาหารค า่ (3) แบบบุฟเฟ่ต์ ซ่ึงถูกจดัเตรียมไวอ้ยา่งดีเยีย่ม เชิญทุกท่านหาที่นั้งเพือ่ชม 
  พระอาทิตยต์กน ้ าสุดสวย พร้อมรับประทานอาหารไปดว้ย หลงัจากนั้น ท่านสามารถเขา้เลือกชมสินคา้ 
 ปลอดภาษี หรือ เส่ียงโชคกบัหอ้งเกมส์ต่าง ๆ ได ้
20:00 น. ทุกท่านเดินทางกลบัไปฝ่ังระนอง ใชเ้วลาเพยีงแค่ 10 นาทีเท่านั้น 

ถึงท่าเรืออนัดามนัคลบั จากนั้นเดินทางสู่พกั ณ The B Ranong หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
Check in เก็บสมัภาระ และพกัผอ่น อยา่งมีความสุขเก็บแรงไวลุ้ยต่อในพรุ่งน้ี 
 

 
  
 
06:00 น.  รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
09:00 น.  น าท่านเดินทางไปยงั พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) 
 พระราชวงัรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของจังหวัดระนอง สร้างขึน้เพ่ือเป็น

อนุสรณ์การเสดจ็ประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 และพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี 7 และได้จัดจ าลองบรรยากาศของพระราชวังเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลท่ี 5 ห้องบรรทมของพระ
ราชินีและพระราชโอรส พระราชธิดา ห้องทรงพระอักษร  มาท่ีนี่เรามาเพ่ือมาชมความงดงามและสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
ของปราสาทไม้ท่ีสร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองท้ังหลัง 

  น าท่านเดินทางไป บ้านเทียนสือ  
  บ้านเทยีนสือ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองระนอง เป็นบ้านเก่าท่ีมอีายกุว่า 150 ปี สร้างขึน้ต้ังแต่สมยัรัชกาลท่ี 5  ซ่ึงถือว่าเป็น 
 บ้านเก่าแก่ท่ีสุดบ้านหน่ึงของเมืองระนอง รวมท้ังเป็นหน่ึงในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดย  
 รวบรวมองค์ความรู้เร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหน่ึงปรากฏอยู่ในภาพถ่ายท่ีเก่าแก่ ซ่ึงเป็นส่ิง 

วันที่สาม ระนอง - พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) -  บ้านเทียนสือ - บ่อน ้าร้อนสวนสาธารณะ 
  รักษะวาริน - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 ส าคัญท่ีจะใช้ยืนยนัความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวต่างๆในอดีต เปรียบเสมือน  
 พิพิธภัณฑ์มชีีวิตท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในจังหวัดระนอง 
 น าท่านไปยงั บ่อน ้าร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน ซ่ึงบ่อน ้ าร้อนที่ระนองไดรั้บการวเิคราะห์มาแลว้วา่เป็น

แหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารก ามะถนัเจือปนจึงท าใหไ้ม่มีกล่ินของก ามะถนัและมีความบริสุทธ์ิ 
อิสระใหท้่านนอนแช่เทา้และแช่ตวัเพือ่ผอ่นคลายความเม่ือลา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางไปยงั วัดบ้านหงาว  

วดับ้านหงาว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง มอุีโบสถ 2 ช้ัน หรือท่ีเรียกว่า 
อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมลีูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมมุท้ัง 4 ด้าน มอีาคารจัตุรมขุกว้าง มี
บันไดขึน้ลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก  ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นท่ีประดิษฐานพระประธาน มนีามว่า 
“หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มช่ืีอเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมนุีศรีรณังค์” อันมี
ความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักด์ิศรีของเมืองระนอง” และยงัมคีวามสวยงามของฝาพนังท่ี
แกละสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกด้วย 

  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า  
ภูเขาหญ้า ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองระนอง เป็นภูเขาท่ีไม่มต้ีนไม้ใหญ่ขึน้มแีต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตัวจากทิศเหนือสู่
ทิศใต้ภูเขาท่ีเตม็ ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เม่ือเข้า
สู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงฝนตกใหม่ๆอาจมโีอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วย  จึงนิยมเรียกกัน
ว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” การชมภูเขาหญ้านอกจากจะชมได้จากลานกว้างด้านล่างแล้ว ยงัสามารถขึน้ไปชมวิวในมมุสูงมทีาง
ราบเชิงเขา มทีางเดินเท้าส าหรับนักท่องเท่ียวขึน้สู่บนสันเขาเพ่ือชมทิวทัศน์โดยรอบ ซ่ึงภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมากสามารถเดิน
เท้าขึน้ไปตามทางจากลูกนีเ้ดินต่อไปยงัอีกลูกซ่ึงเช่ือมต่อกัน 

18:00 น.  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร 
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
  
08:00 น.  รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
  เก็บสมัภาระ Check out  
  น าท่านแวะกราบนมสัการ “หลวงปู่ไทร” ชม “โบสถ์ไม้ตาล” หน่ึงเดียวในไทย ที่ วัดอ่างสุวรรณ 

“วดัอ่างสุวรรณ” หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหนองหอย” ในอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัด
ราษฎร์ธรรมดาๆ ท่ัวไป แต่ท่ีไม่ธรรมดากต็รงท่ีอุโบสถของวัดนีง้ดงามเป็นเอกลักษณ์หน่ึงเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์
ไม้ท่ีท ามาจากต้นตาล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร  
พร้อมอิสระใหเ้ลือกซ้ือของฝากกลบับา้นที่ร้าน คุณต้น 

 น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

วันที่ส่ี  ระนอง - วัดอ่างสุวรรณ - กรุงเทพฯ 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 
*** ส าคญัมาก : 
1. ลูกคา้จะตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจริง (ที่ยงัไม่หมดอาย)ุ ไปในวนัเดินทางดว้ย  
เน่ืองจาก ทาง ตม. จะตอ้ง สแกน Ship ที่บตัรประชาชน หากลืมน ามาจะมีค่าปรับซ่ึงขึ้นอยูก่บัทาง ตม. 
ลูกคา้ตอ้งช าระเงินค่าปรับเอง และไม่สามารถใชใ้บขบัขี่แทนได ้
2. บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีที่เกิดจาก การลืมน าบตัรประชาชนตวัจริงมาในวนัเดินทาง  
และหากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้บริษทัไม่สามารถคืนเงินใหลู้กคา้ได ้
 
*** กรณีลูกคา้ชาวต่างชาติ : 
 ลูกคา้ตอ้งยืน่ท  า Visa ออนไลน์ดว้ยตวัเอง ท่านตอ้งท าการยืน่ Visa ใหเ้สร็จ ก่อนเดินทาง 7 วนั 
หลงัจากที่ท  า Visa เสร็จแลว้ ใหลู้กคา้ถ่ายรูปเอกสารตวั Visa ที่ระบบอนุมติัผา่น มาพร้อมกบัรูปหนา้ passport นะคะ 
 วธีิยืน่ท  า Online Visa ดว้ยตนเอง ผา่นเวป https://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx# เท่านั้น 
Ref. : http://www.mip.gov.mm/greater-mekong-subregion-cross-border-transport-agreement-gms-cbta-information-for-
myanmar-thailand-border-crossing/ 

 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

************************************************************************  
*** โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและคล่ืนลมในทะเล *** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mip.gov.mm/greater-mekong-subregion-cross-border-transport-agreement-gms-cbta-information-for-myanmar-thailand-border-crossing/
http://www.mip.gov.mm/greater-mekong-subregion-cross-border-transport-agreement-gms-cbta-information-for-myanmar-thailand-border-crossing/


 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

5-8 มีนาคม 2563 9,900 9,500 2,000 
12-15 มีนาคม 2563 9,900 9,500 2,000 
19-22 มีนาคม 2563 9,900 9,500 2,000 
26-29 มีนาคม 2563 9,900 9,500 2,000 
3-6 เมษายน 2563 

(6 วนัจกัรี) 10,900 9,900 2,500 

11-14 เมษายน 2563 
(13-14 วนัสงกรานต)์ 10,900 9,900 2,500 

12-15 เมษายน 2563 
(13-15 วนัสงกรานต)์ 10,900 9,900 2,500 

16-19 เมษายน 2563 9,900 9,500 2,000 
23-26 เมษายน 2563 9,900 9,500 2,000 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 
(1 วนัแรงงานแห่งชาติ) 10,900 9,900 2,500 

 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 
 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,900 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  9,500 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,500 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,900 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 2,000 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พร้อมน ้ ามนัและคนขบั น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากับภาษี) 

 

ส่ิงที่ควรน าไป 

 รองเทา้สวมสบาย รองเทา้รัดสน้ 
 แวน่กนัแดด หมวกกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั  
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 
 ของใชส่้วนตวั 
 ครีมกนัแดด 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
 
 
 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจ าทุกกรณี 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 
 


