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เท่ียวเมืองรองถิ่นเมืองใต้ ชุมพร ระนอง 4 วนั 2 คนื 
ฟินฟินบ่อน ้ำร้อน แกรนแคนย่อนเมืองระนอง หำดทรำยขำวสะอำด ภูเขำหญ้ำ พระรำชวังเก่ำ 

วนัพฤหสับดี  กรงุเทพฯ – จ. ชุมพร 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (ป ัม๊น ้ามนั ปตท.พระราม 2 เลยหมู่บา้นชชิา) เจา้หน้าทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรบั 

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่จ.ชุมพร โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าดืม่บนรถ 
 

วนัศกุร ์ จ.ชุมพร – สะพานไม้เค่ียม – หาดทรายรี – เขาเจ้าเมือง – บ่อน ้าร้อน สวนสาธารณะ

รกัษะวาริณ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โจ๊กเจ้ำเก่ำ 1958 

 
พาท่านเดนิทางสู่ สะพำนไม้เคี่ยม เป็นสะพานไมท้ีท่อดยาวไปกลางน ้า อยู่ในโครงการพฒันาพืน้ทีห่นองใหญ่ 
ตามพระราชด าร ิตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 สะพาน
ไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ที่มีมากทางแถบภาคใต้ ทัง้แข็งแกร่ง ทนทัง้น ้าจืดและน ้าเค็ม ทอดยาวไป
เชื่อมต่อกบัเกาะทีอ่ยู่กลางน ้า ซึ่งเป็นพืน้ทีข่องโครงการพฒันาพื้นทีห่นองใหญ่ตามพระราชด าร ิจ.ชุมพร ยงั
เป็นศูนยก์ารเรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชาอย่าง “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ หำดทรำยรี เป็นหาดทรายทีม่คีวามยาวและสขีาวสะอาดตา บรเิวณหาดมรีา้นอาหารบรเิวณ
รมิชายหาด เป็นจ านวนมาก ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กบัการเดนิเล่น หรอืเล่นน ้าตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรไทยชุดโต๊ะ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 

 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่ เขำเจ้ำเมือง เป็นจุดชมววิที่สามารถชมทวิทศัน์ชายทะเลชุมพร และเกาะต่างๆ ได้อย่าง

สวยงาม เขาเจ้าเมอืง เป็นภูเขาขนาดย่อมไม่สงูมากอยู่ติดกบัทะเล เดมิชื่อว่า “เขาปู่โสม” ได้รบัการพฒันา
และเปลีย่นชื่อใหม่เป็น “เขาเจา้เมอืง” ในปี พ.ศ. 2516  

 
 จากนัน้เดนิทางสู่ บ่อน ้ำร้อน สวนสำธำรณะรักษะวำริณ ดนิแดนแห่งน ้าพุรอ้น สวนรกัษะวารนิแห่งนี้ คุณจะ

ไดส้มัผสักบับ่อน ้ารอ้นธรรมชาตทิีไ่ด้รบัรองจากกรมวทิยาศาสตรแ์ลว้ว่า ประกอบดว้ยแร่ธาตุทีส่ าคญัและไม่มี
สารก ามะถนัเจอืปน ดว้ยอุณหภูมปิระมาณ 65 องศาเซลเซยีส บ่อน ้ารอ้นสวนสาธารณะรกัษะวารณิ เป็นบ่อ
น ้ารอ้นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ มอียู่ 3 บ่อ คอื บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก 

เย็น รับประทำนอำหำรเยน็ เมนูอำหำรไทยชุดโต๊ะ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิน่ 

 เขา้เช็คอินที่พกั The B Ranong Trend Hotel จงัหวดัระนอง หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร ์ จดุชมวิวเขาคอมา้ – พระราชวงัรตันรงัสรรค ์– ระนองแคนยอน – น ้าตกหงาว – วดัหงาว 

– ภเูขาหญ้า – บ่อน ้าแร่พรรัง้ – ถนนคนเดินระนอง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำโรงแรม 

พาท่านเดนิทางสู่ จุดชมวิวเขำคอม้ำ เป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของแม่น ้ากระบุรแีละทวิทศัน์ฝ ัง่



 
 
 
 
 
 

ประเทศพม่า จุดชมววิเขาคอมา้นี้ เป็นอุทยานแห่งชาตลิ าน ้ากระบุรเีพยีงแค่มาทีแ่ห่งนี้ ไดท้ัง้ทวิทศัน์ของพม่า
และทวิทศัน์ของฝ ัง่ไทยเรา 

 
เดนิทางสู่ พระรำชวังรัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวงัที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทบัแรมจงัหวดั
ระนองของ พระมหากษตัรยิ ์3 พระองคด์ว้ยกนั ทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขารตันรงัสรรค์ เป็นพระราชวงัทีท่ า
ด้วยไม้สกัและไม้ตะเคียนทองสิ่งที่จ ัดแสดงภายในพระราชวงัฯ  ได้แก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ห้องพระราชินี  อาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคารที่
ประทบักบัอาคารแปดเหลีย่ม 

 
เดนิทางสู่ ระนองแคนยอน เคยเป็นเหมอืงแร่เก่ามาก่อนทีจ่ะกลายมาเป็นระนองแคนยอน  เดมิเรยีกว่า “บงึ
มรกต” เพราะเมื่อมองจากเนินเขาขา้งบนลงมาจะเหน็น ้าในบงึใสแจ๋วสะทอ้นสขีอง ฟ้า และตน้ไมเ้ป็น สเีขยีว
อมฟ้าดุจดงัมรกต มสีตัวน์ ้าอาศยัอยู่มากมาย เช่น ปลาพลวง ปลาตะเพยีนแดง ปลาดุก ฯลฯ อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยงั
สามารถเดนิศกึษาธรรมชาตไิดอ้กีดว้ย 

 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรไทยชุดโต๊ะ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

 



 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางสู ่ น ้ำตกหงำว เป็นน ้าตกคูเ่มอืงระนองทีใ่ครเดนิทางผ่านตวัเมอืงจะตอ้ง
เหน็สายน ้าสขีาวของน ้าตกหงาวไหลตกลงมาจากหนา้ผาสงู น ้าตกหงาวตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตนิ ้าตกหงาว 

เดมิชื่ออทุยานแห่งชาตคิลองเพรา และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นอุทยานแห่งชาตนิ ้าตกหงาว 

 
จากนัน้เดินทางสู่ วัดหงำว เป็นสถานที่ส าคญัของจงัหวดัระนอง เดิมเป็นเพยีงแค่ที่พกัพระสงฆ์จนกระทัง่
หลวงพ่อเขยีด พระธุดงค์มาจากปตัตานี มาปกักรดบ าเพญ็ แลว้ชาวบ้านได้เกิดความเลื่อมใสศรทัธา จงึได้
สร้างวดัแห่งนี้ขึ้นมาในปี 2530 ลกัษณะของวดัหงาว เป็นอุโบสถ 2 ชัน้ รอบอุโบสถเทคอนกรตีเป็นลาน
กว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทัง้ 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ  ใต ้

ตะวนัออก ตะวนัตก ดา้นล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใชส้ าหรบัการประ ชุมสมัมนา ภายในอุโบสถวดับ้านห
งาว 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ บ่อน ้ำแร่พรร้ัง น ้ารอ้นมลีกัษณะใสสะอาด ไม่มกีลิน่ก ามะถนัและก๊าซไขเ่น่า บ่อน ้าพุรอ้นพร
รัง้ มบี่อน ้ารอ้นส าหรบัยนืตกัอาบ 4 บ่อ มอี่างใหแ้ช่ แบบกุชชีข่องสปา 4 หลงั  

 
จากนัน้เดนิทางสู่ ภูเขำหญ้ำ หรอื เรยีกอีกชื่อว่า เขาหวัลา้น หรอื เขาผ ีเป็นภูเขาที่ไม่มไีมใ้หญ่ขึ้น ในแต่ละ
ฤดูจะได้บรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไป ในฤดูฝนมีหญ้าสเีขียวปกคลุมแนวเขาจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
บางครัง้จงึเรยีกว่า ภูเขาหญ้า ส่วนในฤดูหนาวและฤดูรอ้นจะไดบ้รรยากาศหญ้าแหง้สนี ้าตาลกใ็หค้วามรูส้กึไป
อกีแบบ 



 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดินทางสู่ ถนนคนเดินระนอง เป็นถนนคนเดินทางเปิดเฉพาะแค่วนัเสาร์ ช่วงเวลา 17.00 – 

22.00 น. มขีองกนิทัว่ไป และของกนิพื้นเมอืงใหเ้ลอืกชมิมากมาย นอกจากนัน้ถนนเสน้นี้ยงัเป็นถนนทีใ่ช้
จดักจิกรรม รวมไปถงึประเพณีต่างๆของจงัหวดัจดัขึน้บ่อยครัง้ดว้ย 
อิสระอำหำรค ่ำ ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิง เลอืกชมิอาหารตามทีอ่ยากลองทาน 

จากนั้นเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

 

วนัอาทิตย ์ แวะซ้ือของฝาก – วดัวารีบรรพต – กรงุเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำโรงแรม 

เช็คเอาทค์ืนกุญแจออกจากโรงแรม 

ระหว่างทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ พาท่านแวะซ้ือของฝาก ณ ร้านนารีรัตน์ของฝาก 

 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดวำรีบรรพต หรือ วัดบำงนอน เป็นวดัที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ลอ้มไปดว้ยภูเขา วดัแห่งน้ีสร้าง
โดยหลวงพ่อด่วน ถามวโร ท่านเป็นพระธุดงค์ที่มาจากจงัหวดัสงขลา ชาวบา้นเลื่อมใสและศรัทธาในตวัท่านจึง
ไดพ้ากนันิมนตท์่านให้จ าพรรษา ณ ที่แห่ง  หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจา้อาวาสวดัวารีบรรพต พระสงฆ์ผูส้ร้าง
ปาฏิหาริย ์ที่เผาสังขารไม่ไหมใ้นวนัพระราชทานเพลิงศพ จนเป็นข่าวดงัไปทัว่ประเทศ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรไทยชุดโต๊ะ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

บ่าย ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย  - กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัหนาว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตา, รองเทา้สวมใส่
สบาย, ยาประจ าตวั, ไฟฉาย 

 
 
 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  
สะพานไมเ้คีย่ม https://tis.dasta.or.th/dastatravel/saphan-maikhiaem/ 



 
 
 
 
 
 

เขาเจา้เมอืง 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/
1825 
อน ้ารอ้น 

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/it
emid/22135 

จุดชมววิคอกมา้ https://ranong.mots.go.th/news_view.php?nid=360 

พระราชวงัรตันรงัสรรค ์ https://www.m-

culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=507&filename=index 
ระนองแคนยอน  

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/it
emid/2034 
น ้าตกหงาว 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/
2028 

วดัหงาว https://www.ranongcities.com/travel/attraction/detail/5 

บ่อน ้าแร่พรรัง้  https://www.ranongcities.com/travel/travel/detail/7 

ภูเขาหญ้า https://www.ranongcities.com/travel/attraction/detail/4 
 

 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัพฤหสั เดือน เมษายน64 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 

4. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไมม่ีราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

6,599.- 1,800.- 



 
 
 
 
 
 

5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 

6. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 
ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
7. ค่าภาษมีูลคา่เพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี ตอ้งแจง้ล่วงหน้ากอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  



 
 
 
 
 
 

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
ค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 
   

 


