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ก ำหนดวนัเดินทำง 
 กรกฎำคม  02-05 / 09-10 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 28-31 

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัมำตรฐำน 3 คืน (พกับนเกำะพยำม 2 คืน สบำยๆ) 
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  
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 สิงหำคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
 กนัยำยน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 
 

วันแรก(1)  กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม - Speed Boat – วัดเกาะพยาม – อ่าวเขาควาย 
                       เขาทะล ุ– นกเงือก – ฮิปป้ีบาร์ – พักผ่อนริมชายหาด 
04.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำร์เตอร์สำยกำรบิน

นกแอร์พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
06.05 น. ออกเดินทำงสู่ จ.ระนอง โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD601 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.25 ชัว่โมง)  
07.30 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงจงัหวดัระนอง หลงัจำกรับสัมภำระเรียบร้อยแลว้ เดินทำงสู่ท่ำเรือเกำะพยำม  
09.00 น ำท่ำนเดินทำงโดย Speed Boat (ใชเ้วลำประมำณ 45 นำที) สู่ ‘เกำะพยำม’ เพชรน ้ำงำมแห่งทะเลระนอง เป็นเกำะ

ใหญ่หน่ึงในสองเกำะของทะเลระนอง รองจำกเกำะชำ้ง  
09.45 ถึงสะพำนท่ำเทียบเรือ อ่ำวแม่หมำ้ย ปำกประตูใหญ่สู่เกำะพยำม เกำะพยำมมีพ้ืนที่ตอนกลำงของเกำะ เป็นภูเขำ ป่ำ

ไม ้ที่วนัน้ียงัคงมีสัตวป่์ำอย่ำง ลิง หมูป่ำ และ
นกชุกชุม โดยเฉพำะนกหำยำกอย่ำง “นก
เงือก” ที่ยงัคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย รวมไปถึง
เหย่ียวแดงที่มกับินโฉบฉวดัเฉวียนปรำกฏอยู่
ทั่วไป มีชุมชนดั้งเดิมคือชุมชนชำวมอแกน 
(ชำวเล) อำศัยอยู่บนเกำะแห่งน้ี น ำท่ำนเป
ลี ยน ก ำร เดิน ท ำงโดย รถอี แต๊ ก  (รถ ใช้
ท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น)เดินทำงสู่ ‘วัดเกำะ
พยำม ’ ที่ มี โบสถ์กลำงทะเล  บนหลังคำ
ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืนปำงลีลำหันหน้ำ
ออกสู่ทะเล มีสะพำนปูนทอดยำวสู่ตัวโบสถ ์
นับเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นจุด
สังเกตเห็นแต่ไกลยำมนั่งเรือมำสู่เกำะ น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่ ‘อ่ำวเขำควำย’ ซ่ึงมีพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดว้ย คืออ่ำวเขำควำยเหนือ-ใต ้มีหำดทรำยเป็น 2 
สี คือช่วงหน่ึงเป็นสีขำวเนียน อีกช่วงหน่ึงเป็นสีอม
ชมพู เพรำะมีหอยทบัทิมตวัเป็นๆ และเศษซำกอยู่ที่
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บริเวณชำยหำดเป็นจ ำนวนมำก ชม “เขำทะลุ” หรือ "หินทะลุ" มีลกัษณะเป็นภูเขำหินลูกเล็กๆ ตรงปลำยถูกน ้ ำกดั
เซำะเป็นช่องโพรง ขำดให้เรำสำมำรถเดินมุดลอดผ่ำนไป-มำได ้เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของอ่ำว  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงชม “นกเงือก” ซ่ึงเป็นนกหำยำกแต่ยงัคงพบไดเ้ตำมธรรมชำติบนเกำะแห่งน้ี จำกนั้นให้

ท่ำนได้มี เวลำถ่ำยรูปกับ “ฮิปป้ีบำร์” 
เป็นบำร์อันสุดแปลกแหวกแนว ซ่ึง
ตกแต่งในสไตล์โจรสลัด และยงัเป็น
บำร์ที่ค่อนขำ้งมีช่ือเสียงแห่งเกำะพยำม 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่รีสอร์ทที่พกั มีเวลำ
ให้ท่ำนได ้เดินเล่น พกัผ่อน หรือเล่นน ้ ำ
ทะเลบริเวณชำยหำดส่วนตวัของรีสอร์ท 
แบบสบำยๆ ให้คุ ้มค่ำกับกำรเดินทำง
พกัผ่อน ตำมอธัยำศยั... 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้ อค ่ ำ  ณ  ร้ำนอำหำร
ทอ้งถิ่น // หลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั...  
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ที่พัก : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

ที่พัก : โรงแรม นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมำยเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรำยกำรห้องพกัค่อนขำ้งนอ้ยและห้องพกัเต็มค่อนขำ้งเร็วหำก

ลูกคำ้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณำเช็คห้องว่ำงกบัทำงบริษทัก่อนจำกนั้นขออนุญำติเก็บค่ำห้องพกัก่อน
หลงัจำกลกูคำ้ยื่นยนักำรจองเน่ืองจำกเป็นนโยบำยของทำงโรงแรมท่ีพกัเมื่อจองแลว้ตอ้งช ำระเงินค่ำห้อง
ทั้งหมดก่อนถึงจะกำรันตีท่ีพกัให้กบัลูกคำ้*** 

วันที่สอง(2)     อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – ท ากิจกรรมแบบผ่อนคลาย - เลือกมุมถ่ายรูปสวยๆ 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
 มีเวลำ สบำยๆให้ท่ำนไดอ้ิสระกบักำรผกัผ่อนตำมอธัยำศยั หรือเลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในบริเวณโรงแรมที่พกั 

อำทิเช่น พำยเรือคำยคั , ป่ันจกัรยำน , 
เล่นน ้ำสระว่ำยน ้ำ ฯลฯ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถิ่น   

บ่ำย มีเวลำ สบำยๆให้ท่ำนไดอ้ิสระกบักำร
ผักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือเลือกมุม
ถ่ ำย รูปสวยๆ  อี กม ำกมำยภำยใน
บริเวณโรงแรมที่พกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำน
อิสระตำมอธัยำศยั... 

 

ที่พัก : THE BLUE SKY KOH PAYAM (MALDIVES THAILAND) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

ที่พัก : โรงแรม นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมำยเหตุเน่ืองดว้ยโรงแรมท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรำยกำรห้องพกัค่อนขำ้งนอ้ยและห้องพกัเต็มค่อนขำ้งเร็วหำก

ลูกคำ้สนใจพกัยงัรีสอร์ทไหนกรุณำเช็คห้องว่ำงกบัทำงบริษทัก่อนจำกนั้นขออนุญำติเก็บค่ำห้องพกัก่อน
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หลงัจำกลกูคำ้ยื่นยนักำรจองเน่ืองจำกเป็นนโยบำยของทำงโรงแรมท่ีพกัเมื่อจองแลว้ตอ้งช ำระเงินค่ำห้อง
ทั้งหมดก่อนถึงจะกำรันตีท่ีพกัให้กบัลูกคำ้*** 

 

วันที่สาม(3)  เกาะพยาม – กระบุรี – ก้องวัลเลย์ – น ้าตกปุญญบาล – วัดวารีบรรพต  
                        แช่น ้าแร่ระนอง - น ้านอง ฮอทสปา 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
09.00 น ำท่ำนลงเรือ Speed Boat เดินทำงกลบัสู่ระนอง จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อ.กระบุรี 

น ำท่ำนเย่ียมชม ‘ก้องวลัเลย์’ แหล่งปลูกกำแฟที่มีช่ือเสียงมำกว่ำ 40 ปี โดยแปรรูป
ผลิตภณัฑ์กำแฟภำยใตช่ื้อกำรคำ้ กอ้งกำแฟ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตอ้งมำทดลองคัว่
กำแฟแบบโบรำณดว้ยตวัเองในกระทะเล็กๆ และเตำแก๊สปิคนิค พร้อมเรียนรู้ระดบักำร
คัว่กำแฟ กำรบดเมล็ดกำแฟ และวิธีกำรชงกำแฟในแบบต่ำงๆ ตลอดจนลักษณะของ
เมล็ดกำแฟที่มีคุณภำพในกำรน ำมำใช้ชงกำแฟ ภำยในพ้ืนที่ยงัเปิดเป็นร้ำนกำแฟและ
ร้ำนอำหำรริมล ำธำร นัง่ผ่อนคลำยจิบเคร่ืองด่ืม ท่ำมกลำงธรรมชำติ   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “น ้ ำตกปุญญบำล” หรือ “น ้ ำตกเส็ดตะกวด” เป็น

น ้ ำตกที่สวยงำมแห่งหน่ึงมีน ้ ำไหลแรงตลอดปี อยู่บริเวณขำ้งทำงหลวง
หมำยเลข 4 อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม เป็นน ้ ำตกที่มีปริมำณน ้ ำหลำก
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ในช่วงฤดูฝน ต้นน ้ ำเกิดจำกล ำห้วยสำยเล็กๆ บนป่ำสงวนแห่งชำติป่ำละอุ่น ป่ำรำชกรูดก่อให้เกิดเป็นน ้ ำตกที่
สวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘วดัวำรีบรรพต’ หรือ ‘วดับำงนอน’ เป็นที่ตั้งของมหำทุติยเจดียศ์รีบรรพต ซ่ึง
เป็นเจดียท์ี่มีรูปทรงคลำ้ยกบัทำงพม่ำ เน่ืองจำกวดัน้ีเป็นที่ศรัทธำของชำวพม่ำที่อำศยัอยู่ในระนอง จึงมีพระพม่ำ 
และช่ำงฝีมือของพม่ำมำช่วยท ำกำรสร้ำงเจดียน้ี์ ถือว่ำเป็นเร่ืองแปลกที่วดัไทยมีเจดียแ์บบพม่ำเป็นวดัที่ตั้งอยู่บน
เนินเขำ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขำ เป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธไสยำสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภำคใต ้ซ่ึงมีควำมยำวถึง 22 เมตร 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘น ้ ำนอง ฮอทสปำ’ ให้ท่ำนไดแ้ช่น ้ ำแร่ร้อนบริสุทธ์ิ 100% จำกธรรมชำติเพื่อผ่อนคลำย
จำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว (กำรแช่น ้ ำแร่แบบบ่อรวมแยกชำยหญิงนั้นรวมค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรทัวร์แลว้ แต่หำก
ท่ำนตอ้งกำรบริกำรเสริมอื่นๆที่ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยในรำยกำรทวัร์กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ที)่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : โรงแรม SOOK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  จวนเจ้าเมืองระนอง – พระราชาวังรัตนรังสรรค์ – วัดบ้านหงาว - Baroque Le Cafe 
ชมวิวเขาหญ้า - เดินทางกลับ 

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘จวนเจำ้เมืองระนอง’ เป็นจวนของเจำ้เมืองระนองคนแรก คือ พระยำด ำรงสุจริตมหิศรภักดี 

หรือท่ำนคอซูเจียง ภำยในจวนเจ้ำเมือง
ระนองเป็นบ้ำนพักอำศัยของลูกหลำน
ในสกุล  ณ  ระนอง หลำยครอบครัว 
บ้ำนพักส่วนหน่ึงได้รับกำรบูรณะปรุง
ปรุงเป็นอำคำรชั้นเดียว เพ่ือใช้เป็นศำล
บ รรพ บุ รุ ษ  แ ล ะ ใช้ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี
สั ก ก ำระบู ช ำ ป้ ำยบ รรพบุ รุษ ต ำม
ประเพณี  น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำชม 
“พระรำชำวังรัตนรังสรรค์” (จ ำลอง) 
เป็นพระรำชวงัรัตนรังสรรค์ที่ท ำขึ้นมำ
ใหม่ แทนของเดิมที่ไดพ้งัไป นับว่ำเป็น 1 ใน 19 พระรำชวงัของไทยที่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรยกขึ้นเป็น
พระรำชวงั ที่ตั้งพระรำชวงัรัตนรังสรรค์ของเก่ำจะอยู่ที่บริเวณศำลำกลำงเมืองระนอง สร้ำงขึ้นโดยพระยำด ำรง
สุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกร้ือสร้ำงเป็นศำลำกลำงระนองไปแล้ว พระรำชวงัรัตนรังสรรค์เป็น
พระรำชวงัที่จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์กำรเสด็จประทับแรมจงัหวดัระนองของพระมหำกษตัริย์ 3 พระองค ์
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ไดแ้ก่ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 (พ.ศ.2433) พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยู่หัว 
รัชกำลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยูหั่ว รัชกำลที่ 7 (พ.ศ.2471)  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น   
บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดับำ้นห

งำว” เดิมที เป็ น เพี ยงที่ พักพระสงฆ์
จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มำ
จำก ปัตตำนีมำปักกรดบ ำ เพ็ญ  แล้ว
ชำวบ้ำนเกิดกำรเลื่อมใสศรัทธำ จึงได้
สร้ำงวดัขึ้นในปี พ.ศ.2530 และให้ท่ำน
พ ำนักที่วดัแห่งน้ี ปัจจุบนัวดับำ้นหงำวมี
เจ้ำอำวำสช่ือพระครูประจักษ์สุตำสำร 
เป็นพระนักพัฒำได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
หล ำยอย่ ำง เกิ ด ขึ้ น ใน สมั ยพ ระค รู
ประจกัษสุ์ตำสำร เช่น อุโบสถหลงัใหม่ที่ใหญ่และสวยงำม เป็นอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่ำ อุโบสถลอยฟ้ำกวำ้ง 

  8 เมตร ยำว 15 เมตร รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลำนกวำ้งมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ดำ้น มีอำคำร
จตัุรมุขกวำ้ง มีบนัไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก ดำ้นล่ำงของอุโบสถเป็นห้องโถงใชส้ ำหรับกำร
ประ ชุมสัมมนำ ภำยในอุโบสถวดับำ้นห
งำว เป็นที่ประดิษฐำนพระประธำน มี
น ำ ม ว่ ำ  “ห ล ว ง พ่ อ ดี บุ ก ” เ ป็ น
พระพุทธ รูปปำงมำรวิชัย  มี ช่ื อ เป็น
ทำงกำรว่ำ “พระติปุกะพุทธมหำศำกย
มุ นี ศ รีรณั งค์ ” อัน มี ค วำมหม ำย ว่ ำ 
“พระพุทธรูปดีบุกองคใ์หญ่เป็นสิริมงคล
และศักด์ิศรีของเมืองระนอง” และยงัมี
ควำมสวยงำมของฝำผนังที่แกะสลกัเป็น
ลวดลำยต่ำงๆ จำกนั้นน ำท่ำน “Baroque Le Cafe” เป็นร้ำนกำแฟแบบชิคๆ มีบรรยำกำศของร้ำนในสไตล์องักฤษ  
ซ่ึงถูกโอบลอ้มดว้ยธรรมชำติและขุนเขำ  บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค มีเวลำให้ท่ำนไดด่ื้มด ่ำกบับรรยำกำศและ
เคร่ืองด่ืมหรือเบเกอร่ีอันแสนอร่อยของทำงร้ำน จำกนั้นแวะซ้ือของฝำกและของที่ระลึกของระนอง จำกนั้น
เดินทำงสู่‘เขำหญำ้’ เป็นภูเขำที่ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ขึ้นมีแต่ตน้หญำ้ปกคลุมแนวเขำที่ทอดตวัจำกทิศเหนือสู่ทิศใตภู้เขำ
ที่เต็มไปด้วย หญ้ำต่ำงสีต่ำงวนัเวลำและเนินเขำงดงำม ในช่วงฤดูแล้งภูเขำหญ้ำจะแปรเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อ
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แสงอำทิตยจ์ะลบัขอบฟ้ำภูเขำทั้งลูกจะกลำยเป็น สีเหลืองทอง เมื่อเขำ้สู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวย่ิงในช่วงในตก
ใหม่ๆ อำจมีโอกำสไดแ้ห่งของสำยหมอกฝนลอยไปมำอีกดว้ย จึงนิยมเรียกกนัว่ำ "ภูเขำหญำ้สองสี” น ำท่ำนออก
เดินทำงมุ่งหนำ้สู่สนำมบินระนอง 

 *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
14.45 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินระนอง 
16.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ DD 619 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.25 ชัว่โมง) 
17.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564 
วนัเดินทำง นิธิพร รีสอร์ท เกำะพยำม THE BLUE SKY KOH PAYAM 

(MALDIVES THAILAND) 
พกัท่ำนเดียว  
เพ่ิมท่ำนล่ะ 

02-05 ก.ค. 64 14,990 16,990 3,000 6,000 

09-10 ก.ค. 64 14,990 16,990 3,000 6,000 

16-19 ก.ค. 64 14,990 16,990 3,000 6,000 

23-26 ก.ค. 64 17,990 25,990 4,000 10,000 

24-27 ก.ค. 64 17,990 25,990 4,000 10,000 

25-28 ก.ค. 64 17,990 25,990 4,000 10,000 

28-31 ก.ค. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

05-08 ส.ค. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

12-15 ส.ค. 64 17,990 25,990 4,000 10,000 

19-22 ส.ค. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

26-29 ส.ค. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

02-05 ก.ย. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

09-12 ก.ย. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 
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16-19 ก.ย. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

23-26 ก.ย. 64 15,990 17,990 3,000 6,000 

***เพยีงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ระนอง // ระนอง-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์ ท่ำนละ 600 บำท / ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่ำน)  
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยในวนัที่ท ำกำรนับจำกวนัจองหลงัจำกได้รับกำรย่ืนยงัเร่ืองห้องพกั

สำมำรถรับได้ พร้อมส่งส ำเนำบัตรประชำชน (ที่สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำอังกฤษ เพื่อใช้น ำ ส่งประกันกำร
เดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 

2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ
มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
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เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 9,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 6 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 6 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตอ้งมีกำรตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
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เอกสารที่จ าเป็นในการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
- เอกสำรยืนยนักำรฉีด วคัซีนโควิด-19 AstraZeneca 1 เขม็ หรือ Sinovac 2 เขม็ หำกยงัไม่ไดร้ับกำรฉีด

วคัซีน ตอ้งมีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test หรือ Rapid Test (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 
 


