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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 6,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 40 

11-14 เมษายน 63 6,999 1,500 40 

12-15 เมษายน 63 6,999 1,500 40 

1-4 พฤษภาคม 63 6,999 1,500 40 

   

วนัที ่1          กรงุเทพฯ ศนูยเ์ยาวชนไทยญีปุ่่ นดนิแดง (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง)  

                                                      
 

19.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย- ญีปุ่่ น ดนิแดง ) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัระนอง โดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชัน้ บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่บนรถ 

 

วนัที ่2            ระนอง – บอ่น า้รอ้นสวนสาธารณะรกัษะวารนิ – วดับา้นหงาว – ภเูขาหญา้ –  

                      อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกหงาว - จดุชมววิเขาฝาช ี– ถนนคนเดนิระนอง      เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                               

 

เชา้  เดนิทางถงึจงัหวดัระนอง ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตวั 

07.30 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

08.30 น. เดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นสวนสาธารณะรกัษะวารนิ เป็นบ่อน ้ารอ้นซึง่เกดิข ึน้เองตามธรรมชาตนิี้มอียู่  3 บ่อ 

คอื บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลกู ทัง้3บ่อ มอีุณหภมูสิงูประมาณ 65 องศาเซลเซยีส น ้าพุรอ้นแห่งนี้ไดร้ับการ



                             

วเิคราะหจ์ากกรมวทิยาศาสตรบ์รกิารว่าประกอบดว้ยแร่ธาตทุีส่ าคญัและเป็นแหลง่เดยีวในประเทศไทยที่

ไม่มสีารก ามะถนัเจอืปนอยู่เลย ใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่วดับา้นหงาว เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจังหวัดระนอง ภายในอุโบสถ

เป็นทีป่ระดษิฐานพระประธาน มนีามว่า “หลวงพ่อดบีุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั มชีือ่เป็นทางการว่า 

“พระตปิุกะพุทธมหาศากยมุนีศรรีณังค”์ อันมคีวามหมายว่า “พระพุทธรูปดบีุกองคใ์หญ่เป็นสริมิงคลและ

ศกัดิศ์รขีองเมอืงระนอง ” และยังมคีวามสวยงามของฝาผนังทีแ่กะสลกัเป็นลวดลายตา่งๆ อกีดว้ย 

นอกจากนี้ภายในวัดเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ทีร่วบรวมสิง่ของเครือ่งใช ้ ตา่งๆ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจุบัน เก็บรักษาใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศ้กึษาคน้ควา้ มวีังมัจฉามพีันธุป์ลาน ้าจดืนานาชนดิทีส่ามารถให ้

อาหารไดอ้ย่างใกลช้ดิ และทา่นสามารถเดนิขึน้ไปบนยอดของภเูขาเพือ่ดทูวิทศันข์องจังหวัดระนองได ้

รอบ 360 องศา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหญา้ เป็นภเูขาทีไ่ม่มตีน้ไมใ้หญ่ข ึน้มแีตต่น้หญา้ปกคลมุ

แนวเขาทีท่อดตวัจากทศิเหนือสูท่ศิใต ้ภเูขาที่

เต็มไปดว้ยหญา้ตา่งสตีา่งวันเวลาและเนนิเขา

งดงาม ในชว่งฤดแูลง้ภเูขาหญา้จะแปรเปลีย่น

เป็นสเีหลอืง เมือ่เขา้สูฤ่ดฝูนจะเปลีย่นเป็นสี

เขยีวยิง่ในชว่งในตกใหม่ๆอาจมโีอกาสได ้ แห่ง

ของสายหมอกฝนลอยไปมาอกีดว้ยนยิมเรยีก

กนัว่า “ภเูขาหญา้สองสี ” การชมภเูขาหญา้

นอกจากจะชมไดจ้ากลานกวา้งดา้นลา่งแลว้ยัง

สามารถขึน้ไปชมววิในมุมสงูมทีางราบเชงิเขา มทีางเดนิเทา้ส าหรับนักทอ่งเทีย่วข ึน้สูบ่นสนัเขาเพือ่ชม

ทวิทศันโ์ดยรอบ ซึง่ภเูขาแตล่ะลกูไม่สงูมาก สามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปตามทางจากลกูนี้เดนิตอ่ไปยังอกีลกู

ซึง่เชือ่มตอ่กนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกหงาว น า้ตกชือ่ดงัของจงัหวดัระนอง 

ทีท่ ิง้ตวัด ิง่ลงมาจากหนา้ผา สามารถมองเห็นโดดเดน่แตไ่กล ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตนิ ้าตกหงาว เป็น

สถานทีค่น้พบปูเจา้ฟ้า  ปูสายพันธุใ์หม่ของไทยอกีดว้ย แตก่ารจะไปดสูายน ้าตกตอ้งเดนิเขา้ไปในป่า

ระยะทางประมาณ 500  เมตร จากนัน้น าทา่นเดิ นทางสู่ จดุชมววิเขาฝาชี  เป็นภเูขาทีม่ลีกัษณะคลา้ย

กบัฝาช ีสงูจากระดบัน ้าทะเล 259 เมตร ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณเขาฝาชเีคยเป็นทีต่ัง้คา่ยทหารญีปุ่่ น บนยอดเขา

เป็นสถานทีช่มทวิทศันส์วยงาม พระอาทติยอ์ัสดงมองเห็นล าน ้ากระบุร ีไหลมาบรรจบกบั ล าน ้าละอุ่นออก

สูท่ะเลอันดามันเกดิเป็นทศันียภาพน่าประทบัใจของเกาะแกง่นอ้ยใหญ่  สามารถมองเห็นฝ่ังพม่า ไดแ้ละ

เป็นจุดชมพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของจังหวัดระนอง  จากนัน้น าทา่นสู่ ถนนคนเดนิระนอง  

เป็นถนนทีม่ีของกนิ ของพืน้บา้น  ของฝาก  ใหท้า่นได เ้ลอืกชอ้ป เลอืกชมิอย่างมากมาย  อสิระอาหาร

เย็น ณ ถนนคนเดนิระนอง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: The B Ranong Trend Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

           

วนัที ่3           จงัหวดัระนอง - เกาะสอง - เกาะนาวโอพ ี                                                                  

                     เชา้,เทีย่ง                                                                                                

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้   

08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืแกรนด ์มเีจา้หนา้ทีร่อรับพรอ้มท าเอกสารผ่านแดนพรอ้มเปลีย่นชุดวา่ยน า้ 

08.45 น. น าทกุทา่นออกเดนิทางสูเ่กาะสองเพือ่ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่กาะนาวโอพ ี 

10.45 น. ถงึเกาะนาวโอพี  Nyaung Oo phee สวรรคแ์ห่งทะเลเมยีนมาร์  มหีาดขาว น ้าใส ปะการังสวย น าทกุ

ทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสองส ีและสมัผัสโลกใตท้ะเล พาทกุทา่นด าน าดปูะการัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์ 

 ใหท้กุทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยับรเิวณชายหาด 



                             

13.00 น. พาทกุทา่นด าน ้า ณ จดุด าน า้อทุยานนโีมท่ีอุ่ดมไปดว้ยปลาการต์นู และปลานานาชนดิและมีปะการังยัง

สวยงาม 

14.00 น. พาทกุทา่นออกเดนิทางไปยังหาดมาดาม (Madam Beach) เป็นชายหาดทีส่วยทีส่ดุของเกาะนาวโอ

พ ีมหีาดทรายสขีาว น ้าทะเลมคีวามใสเป็นธรรมชาตทิีแ่สนบรสิทุธิ์  มชีายหาดทีท่อดยาวแบบกวา้งไกล  

รมิชายหาดจะมแีปลชงิชา้ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วไปโพสทา่ ถา่ยภาพไดอ้กีดว้ย 

15:30 น. บอกลาความบรสิทุธิข์องทอ้งทะเลเมยีนมารส์ง่ทกุทา่นด าเนนิเอกสารขาออกทีเ่กาะสอง เมยีนมาร ์

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั: The B Ranong Trend Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4           พระราชวงัรตันรงัสรรค-์ กรงุเทพ                                                                      

                    เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                               

 

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดนิทางสู่  พระราชวงัรตันรงัสรรค ์  ถอืเป็นสถานทีส่ าคญัข องชาวเมอืง

ระนอง ถกูสรา้งขึน้โดยเจา้เมือง ระนองเพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของรัชกาลที ่ 5 

คราวเสด็จมาเยอืนหัวเมอืงทางใต ้และไดร้ับพระราชทานชื่ อว่าพระราชวัง

รัตนรังสรรค ์ตอ่มาในภายหลงัไดช้ ารุดทรุดโทรมลงจงึไดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่

และไดถ้กูใชเ้ป็นทีป่ระทบัของรัชกาลที ่ 6 และ 7 ในเวลาตอ่มาอกีดว้ย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

เทีย่ง   แวะรบัประทานอาหารเทีย่ง ณ จงัหวดัชุมพร 

19.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  6,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

   พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

รายการนี้มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

  -  คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามัน 

  -  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (กรณีเศษเสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

  -  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  -  คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในโปรแกรม   

  -  คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไข  

 กรมธรรม ์

 



                             

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร  ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจ าทกุกรณี 

หมายเหต ุ  

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสาร 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท า

รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ  
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันท

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ
แลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 


