
 

 

รหัสทัวร B2B2000743 
ทวัรระนอง เกาะสอง แชนํ้าแรออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหวพระขอพร 4 วัน 2 คืน 
เท่ียวเกาะสอง – ชมวัดปดอรเอ (เปนวัดจําลองมาจากเจดียชเวดากอง) 
นมัสการศาสนะสถานพรอมทั้งวัดมอญ และกราบพระพุทธรูปหลวงพอทันใจ 
ชมอนุสาวรียพระเจาบุเรงนอง - นมัสการหลวงพอดีบุก ณ วัดบานหงาว 
ชมพระราชวังจําลองรตันรังสรรค - แชนํ้าแรที่บอนํ้าพุรอนพรรั้ง 
 

 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  พัก โรงแรมทินิดี แอท ระนอง 2 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่เดินทาง   
07-10(วันมาฆบูชา)13-16,20-23 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 
2563 

8,999.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 8,999.- 
03-06 (วันจักรี)  เมษายน 2563 8,999.- 
11-14(วนัสงกรานต),12-14(วันสงกรานต)  เมษายน 2563 9,300.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563  8,999.- 
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วันแรงงาน) 8,999.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 8,999.- 

 
วันแรกของการเดินทาง           
กรุงเทพฯ - ระนอง 
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดระนอง โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
บริการอาหารกลอง(1) ขนมปง นํ้าผลไม  พรอมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทาน
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง     
ระนอง – เกาะสอง – เทีย่วรอบเมืองเกาะสอง - สุสานเจาเมืองระนอง 
06.00 น. รุงอรุณที่ จังหวัดระนอง นําทานเขาสู โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 

14.00 น. ใหทานใชบริการแชนํ้าแรบอสาธารณะของโรงแรม)  ผอนคลายแชนํ้าแร
ยามเชาในสระนํ้าแรของโรงแรม  บริเวณสระวายนํ้า มีบอนํ้าแรปรับอุณหภูมิ 4 บอ 
บอนํ้าแรจากุชซี่ rain shower หองอาบนํ้าบริเวณฟตเนส ทานสามารถใชบริการได
ตามอัธยาศัย 

07.30 น. บริการอาหารเชา(2) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นําทานเดินทางสูทาเรือสะพานปลา เพ่ือทําบัตรผานแดน  *อนุญาตใหขามไปเฉพาะ

คนไทยเทานั้น กรุณานําบัตรประชาชนตัวจริงติดตัว เพื่อใชทําเอกสารผานแดนเที่ยว
เกาะในประเทศพมา 

09.30 น. หลังผานพิธีการผานแดนเรียบรอยแลว นําทานลงเรือ เรือหางยาว เดินทางสู  
เกาะสอง ประเทศเมียนมาร เปนดินแดนที่อยูปลายแหลมสุดของพมา ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมนํ้ากระบุรี ตรงขามจังหวัดระนอง เมื่อสมัยอังกฤษปกครอง เรียกวา 
วิคตอเรีย พอยต ปจจุบันชาวพมาเรียกวา บุเรงนอง พอยต  

10.00 น. นําทานเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวทองถิ่น นําทานแวะชม วัดปดอรเอ 
เปนวัดที่มีการสรางเจดียที่จําลองมาจากเจดียชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบ
พระพุทธรูป “หลวงพอทันใจ” เปนพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสองใหความเคารพนับถือ
เปนอยางมาก ชมสถาปตยกรรมสไตลพมามากมายในเมืองเล็กๆแหงนี้ 
แวะ อนุสาวรียพระเจาบุเรงนอง พรอมทั้งบันทึกประวัติศาสตรของเมียนมาร บริเวณ 
View Point นําทานเก็บภาพเปนที่ระลึก ที่มองเห็นฝم�งไทยและพมาทั้งสองฝم�งได
อยางสวยงาม แวะชอปปم�ง ตลาดรางสุเวนีย แหลงชอปปم�งของที่ระลึก ผาโสรง ชา
พมา แป�งทานาคา ซึ่งมีใหเลือกมากมาย และสินคาอื่นๆ อาทิ ยาดม เครื่องหวาย 
เครื่องประดับ  
*หามซื้อสินคาของป�ากลับเขาประเทศไทย มิเชนนั้นทานจะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่หองอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดบั 5 ดาว ท่ีมี
ทัศนียภาพงดงาม เพลิดเพลินกับการเลนเกมสจากตูสลอด และเลือกซื้อสินคาปลอด
ภาษ ี

15.00 น. เดินทางกลับสูฝم�งจังหวัดระนอง  
16.00 น. นําทานแวะ สุสานเจาเมืองระนอง เปนสุสานแบบจีนฝงศพของเจาพระยาดํารงสุจริต

มหิศรภักดี (คอซูเจียง) เจาเมืองระนองคนแรกตนตระกูล ณ ระนอง  ซึ่งทานเปนที่



 

 

เคารพนับถือของประชาชนในทองถิ่น เปนตัวอยางของผูประสบความสําเร็จในชีวิต 
ทั้งๆที่ทานอพยพมาจากเมืองจีน เขามาเปนกรรมกรรับจาง แตในที่สุดไดรับตําแหนง
เปนเจาเมือง สิ่งที่นาสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุย เปนลวดลายมังกร 
ดอกไม วิถีชีวิตของชาวจีนสมัยโบราณ และสัตวอื่นๆ ที่แฝงไวซึ่งความหมายที่สื่อ
ความไปยังลูกหลาน เพ่ือใหคงไวซึ่งการรักษาความดีตอไป 

17.00 น. นําทานเช็คอินเขาสูที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง  ทานสามารถผอนคลาย
แชนํ้าแรธรรมชาติจากนํ้าพุรอนรักษะวารินแบบสวนตัวในหองพัก(โรงแรมไดตอทอ
ตรงมาจากบอนํ้าพุรอน) หรือวายนํ้าในสระนํ้าแรหรือเขารวมชั้นเรียนแอโรบิกที่ศูนย
ออกกําลังกายหรือบริการนวดแผนไทย 

18.00 น. บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร  จากนั้นกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง     
วัดบานหงาว – นํ้าตกหงาว – ภูเขาหญา – บอนํ้าพุรอนพรรั้ง - พระราชวังรัตนรังสรรค 
07.00 น. รุงอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(5) ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเขาสู วัดบานหงาว นําทานเขากราบสักการะ หลวงพอดีบุก หรือ พระติปุกะ

พุทธมหาศากยมุณีศรีรณังค มีความหมายวา “พระพุทธรูปดีบุกองคใหญเปนสิริ
มงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ชมพระอุโบสถหลังใหม ที่สรางขึ้นอยางสวยงาม 
มรีายละเอียดที่งดงามและใชโทนสีเหลืองทอง จากนั้นใหทานไดชม วังมัจฉา ท่ีมีปลา
มากมายจนถึงขนาดใหญ อยาง ปลาบึก เชิญทานใหอาหารปลาตามอิสระ 

10.00 น. ชม นํ้าตกหงาว นํ้าตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ท่ีสําคัญที่อุทยานแหงชาตินํ้าตกห
งาวยังเปนแหลงที่พบปูชนิดใหมของโลก คือ ปูเจาฟ�า และมีพรรณไมที่นาสนใจคือ 
"โกมาสุม" หรือ "เอื้องเงินหลวง" 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญา สถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยวที่นิยมมาถายรูปกัน ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปดวยทุงหญา บรรยากาศ
เหมือนอยูในแอฟริกา ใหทานไดถายรูปกับทิวทัศนสวยๆของภูเขาหญาตามอิสระ 

14.00 น. นําทานแชนํ้าแรผอนคลายความเมื่อยลาที่ บอนํ้าพุรอนพรรั้ง เกิดจากสายนํ้าแรรอน 
ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และ
กระจายเปนแอง มีตานํ้ามากถึง 13 ตานํ้า อยูใกลลําธาร บริเวณ บอนํ้ารอนไดรับ
การปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม สามารถเดินชมพันธุไมนานาชนิด มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน บอนํ้ารอนแบบแชเทา แบบแชทั้งตัว ที่อาบนํ้ากลางแจง หองสุขา 



 

 

ศาลาพักผอน ที่จอดรถ รานอาหาร และบานพัก เปนตน นํ้าพุรอนบานพรรั้ง เหมาะ
สําหรับผูท่ีตองการมาอาบนํ้าแรแบบใกลชิดกับธรรมชาติ  

16.00 น. นําทานชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค(จําลอง) เปนพระราชวังที่สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณของการเสด็จมาประทับแรมของพระมหากษัตริยทั้ง 3 พระองค คือ รัชกาล
ที่  5 รัชกาลที่  6 และ รัชกาลที่  7 เปนพระราชวังที่สรางขึ้นจากไมสักและไม
ตะเคียนทอง ใหทานเดินชมบริเวณดานนอก บริเวณสวนสาธารณะ 
และเก็บภาพเปนที่ระลึก 

18.00 น. บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร  จากนั้นกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         
ระนอง – วัดวารีบรรพต – นํ้าตกปุญญาบาล – กองวัลเลย - วัดสุวรรณคีรี(วัดหนาเมือง) 
- คอคอดกะ - กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อําลาที่พัก เดินทางสู วัดวารีบรรพต หรือวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของ

จังหวัดระนอง นําทานกราบสักการะ หลวงพอดวน ถามวโร อดีตเจาอาวาสที่
มรณภาพแลว รางกายไมไหมไฟในวันพระราชทานเพลิง จนเปนขาวดังทั่วประเทศ 
ชมพระเจดียสีทอง ศิลปะแบบพมาภายในวัด และกราบไหว พระพุทธไสยาสน องค
ใหญที่สุดในภาคใต ยาว 22 เมตร    

09.00 นําทานชม นํ้าตกปุญญบาล  นํ้าตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็น
นํ้าตกไดจากริมถนนเลยทีเดียว นํ้าตกสายนี้เดิมชื่อ นํ้าตกเส็ดตะกวด มีขนาดไมใหญ
มากนัก แตกลับมีนํ้าไหลแรงตลอดป และมีทิวทัศนสวยงาม โดยนํ้าตกมีทั้งหมด 3 
ชั้นมีตนนํ้ามาจากลําหวยเล็กๆ ในเขตป�าละอุน ป�าราชกูด โดยแตละชั้นมีความ
นาสนใจแตกตางกัน ไดแก ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เปนชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเปนสายนํ้า
ไหลตกลงมาตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆรมรื่นดวยตนไมใหญ ดานลาง
เปนแองนํ้าตื้นๆ นํ้าตกชั้นที่ 2 เรียกวานํ้าตกโตนไมไผ และนํ้าตกชั้นที่ 3 เรียกวา
นํ้าตกโตนตนเฟรนนอกจากนี้ จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จัดทําขึ้นใหเดินไดสบายๆ อีกทั้งบริเวณตนนํ้ายังมี
ตนพญาไม หรือขุนไมขนาดโตวัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก 

10.00 น. นําทานสู กองวัลเลย  แหลงเรียนรูเรื่องการปลูกและคั่วกาแฟพันธุโรบัส และมี
กรรมวิธีท่ีโดดเดน โดยใชไมอบเชย ซึ่งมีกลิ่นหอม คั่วเมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทีละ



 

 

กระทะ  สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคั่วกาแฟ รวมถึงเรียนรูวิธีการเพาะปลูก
กาแฟ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ทีก่องวัลเลย 
13.00 น. นําทานชม วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรือ วัดหนาเมือง มีความสําคัญในฐานะที่เปนพระ

อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเปนวัดแหงแรกของจังหวัดระนองมีอายุกวารอยป  ชม
พระเจดียที่มีสถาปตยกรรมแบบพมาอายุนับ 100 ป มีลักษณะเปนรูปทรงกลมยก
ฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยูบนฐานแปดเหลี่ยม จากฐานถึงยอด
ฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกําแพงโดยรอบทั้งสี่ดานสูงประมาณ 1 เมตร แตละ
ดานของกําแพงมีประตูทางเขากวางประมาณ 2 เมตร ตัวเจดียและกําแพงฉาบดวย
ปูนทาสีขาว สวนยอดฉัตรของเจดียทําดวยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตาม
ศิลปะแบบพมา ทั้งนี้  ผูสรางเจดียองคนี้คือนางพั่วไซขาย ผู เคารพศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา จึงไดสรางเจดียนี้ถวายโดยใชทุนทรัพยสวนตัว และปจจุบันไดรับ
การขึ้นทะเบียนจาก กรมศิลปากรเรียบรอยแลว พระอุโบสถอันเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และบริเวณใกลเคียงกันยังมีหอระฆัง
ลายแมว 

14.00 น. นําทานแวะถายรูป บริเวณคอคอดกระ เปนจุดที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณ
บานทับหลี ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึก และซื้อ ซาลาเปาทับหลี เปนของฝาก 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า(10) ทีร่านอาหาร 
20.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ  
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2-3 

ทาน) 

 
เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน มีเตียง

เสริม 

เด็กไมเกิน 12 
ป พักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 
ไมมีเตียง

เสริม 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 

เพิ่มทานละ 

07-10กุมภาพันธ 2563 (วนัมาฆบูชา) 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
13-16 กุมภาพันธ 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
20-23 กุมภาพันธ 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
05-08 มนีาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
12-15 มีนาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
19-22 มีนาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
26-29 มีนาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
03-06 เมษายน 2563 (วนัจักรี)   8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
11-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 9,300.- 9,300.- 9,300.- 8,800.- 1,800.- 
12-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 9,300.- 9,300.- 9,300.- 8,800.- 1,800.- 
16-19 เมษายน 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
23-26 เมษายน 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วัน
แรงงาน) 

8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

07-10 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
14-17 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
21-24 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 
28-31 พฤษภาคม 2563 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,599.- 1,600.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยตูปรบัอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

เอกสารที่ตองเตรียม 
1.สงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนา-หลัง กอนเดินทางอยางนอย 15 วัน 
2.บัตรจําตวัประชาชนตัวจริงนําติดตัวไปในวนัเดินทาง 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 



 

 

3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
2.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  



 

 

4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นตํ่า 30 
ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติ เหตุการณอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทานละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 


