
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัแพคเกจ APD18-09 
 

บนิหร ูอยูส่บาย สไตลน์กแอร ์

ระนอง 3 วนั 2 คนื 
เดนิทางไดท้กุวันตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป (เริม่เดนิทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

 

วนัแรก    
.............. รับท่าน ณ สนามบนิจังหวัดระนอง 

  แวะถ่ายภาพ ณ ภูเขาหญา้หรอืเขาหวัโลน้ 
.............. สง่เขา้ทีพั่ก โรงแรมสุขโฮเทล อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง  

.............. อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (1) 

.............. เดนิทางสู ่ทา่เรอืบางเบน  
     ☺ เกาะญีปุ่่น ถ่ายรูปเลน่น ้าชมฐานทัพเกา่ญีปุ่่ นสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 
    ☺ เกาะก าตก ขึน้จุดชมววิเสีย้วพระจันทร ์มคีวามโคง้สวยงามของอา่วเขาควาย  
.............. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนคิฉบบัชาวใตพ้ืน้เมอืง (2) 

   ☺ เกาะคา้งคาว ด าน ้าชมปะการัง บา้นเจา้นีโม เลน่น ้ารมิหาดทรายขาวเนียน 
.............. เดนิทางกลับสูฝ่ั่งท่าเรอื เปลีย่นเครือ่งแตง่กาย เดนิทางกลับตัวเมอืงระนอง 

   ☺ แวะแช่น า้รอ้นผอ่นคลายกลา้มเนือ้ ณ ธารนิทร ์ฮอทสปรงิ 
.............. รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารคุน้ลิน้ พรอ้มกุง้มงักร 1 เซต (3) 
.............. สง่ท่านกลับเขา้โรงแรมทีพ่ักเดมิ อสิระพกัผ่อนตามอัธยาศัย  
 

วนัทีส่าม   
05.30 น. น าท่านสู่ จุดชมววิเขาฝาช ีชมทะเลหมอกบนยอดเขาสถานที่ชมทวิทัศน์สวยงาม มองเห็นล าน ้ากระบุร ี

ไหลมาบรรจบกับ ล าน ้าละอุน่ออกสูท่ะเลอันดามันเกดิเป็น ทัศนียภาพน่าประทับใจ 

.............. อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (4) 

.............. พักผ่อนตามอัธยาศัยจนถงึเวลา Check Out 
เทีย่ง เดนิทางสู ่บา้นเทยีนสอื เป็นบา้นเกา่ที่มอีายุกว่า 150 ปี สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่ถอืว่าเป็นบา้น

เก่าแก่ที่สุดบา้นหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรูป้ระวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม

ทอ้งถิน่ 

.............. แวะเลอืกซือ้ของฝาก ตามอัธยาศัย   

.............. สง่ท่าน ณ สนามบนิจังหวัดระนอง พรอ้มความประทับใจ…. 
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อตัราคา่บรกิาร (ส าหรบัการเดนิทาง ไป – กลบั วนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับดเีทา่น ัน้) 

ผูใ้หญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ  6,999.- บาท 
เด็ก อายุ 2 – 12 ปี  ท่านละ  6,999.- บาท   (พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) 
เด็ก อายุ 2 – 12 ปี  ท่านละ  5,999.- บาท   (พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ) 
พักเดีย่วเพิม่   ท่านละ  2,000.- บาท 

- กรณีเดนิทาง ไป – กลบั วนัศุกรถ์งึวนัอาทติย ์เพิม่คา่ใชจ้่ายท่านละ 500.- บาท 
- กรณีเดนิทางไปวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ีและ กลบัวนัศุกรถ์งึวนัอาทติย ์เพิม่คา่ใชจ้่ายท่านละ 250.- บาท 

- กรณีเดนิทางไปวนัศุกรถ์งึวนัอาทติย ์และ กลบัวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ีเพิม่คา่ใชจ้่ายท่านละ 250.- บาท 

อตัรานีร้วม 
 ✓คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ (ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ) ✓คา่อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ✓คา่รถรับ – สง่ (สนามบนิ – ทีพั่ก – สนามบนิ)  ✓คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 ✓คา่ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน ในกรณีทีม่าไม่ครบคู่ และไม่ตอ้งการพักเดีย่ว) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี คา่อาหาร และคา่เครือ่งดืม่ส่ังพเิศษ 
• คา่น ้าหนักโหลดสัมภาระ 15 กก. เทีย่วละ 300.- บาท 

• คา่ทปิตา่งๆตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
 

หมายเหตุ 
• ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตา่งๆไดต้ามความเหมาะสม 
• หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางตามโปรแกรม ไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืขอใหจ้ัดโปรแกรมอืน่ๆมาทดแทนได ้

• ทางบรษัิทฯไม่รับผดิชอบในความเสยีหาย หรือการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุุดวสัิย อาท ิภัยจาก
ธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

• กรุณาส ารองที่ น่ังล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 3 วัน ส าหรับการออกเดินทางวันจันทร์ถึงวัน
พฤหัสบด ีและอย่างนอ้ย 7 วัน ส าหรับการออกเดนิทางวันศกุรถ์งึวันอาทติย ์

 

วนัทีท่ ีแ่พคเกจของดใหบ้รกิารออกเดนิทางไป หรอืเดนิทางกลบั 
 

16 FEB 2022 6 APR 2022 9 – 17 APR 2022 30 APR 2022 

2 MAY 2022 4 MAY 2022 14 MAY 2022 16 MAY 2022 

3 JUN 2022 5 JUN 2022 13 JUL 2022 17 JUL 2022 

28 JUL 2022 31 JUL 2022 12 AUG 2022 14 AUG 2022 

 

ตารางบนิสายการบนินกแอร ์(เสน้ทาง จงัหวดัระนอง)  
 

DMK-UNN 1415-1525 DD616 UNN-DMK 1555-1710 DD617 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


