CODE : TMUNNBS-00

ทัวรสุขภาพ...
สุขกาย...แชน้ําแรออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหวพระขอพร

ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน
โดยรถตูป รับอากาศ

เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปดอรเอ(เปนวัดจําลองมาจากเจดียชเวดากอง)
นมัสการศาสนะสถานพรอมทั้งวัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพอทันใจ ชมอนุสาวรียเพระเจาบุเรงนอง
นมัสการหลวงพอดีบุก ณ วัดบานหงาว ชมพระราชวังจําลองรัตนรังสรรค แชน้ําแรที่บอน้ําพุรอนพรรั้ง
เดินทางโดยรถตู VIP 9 ที่นั่ง พัก โรงแรมทินิดี แอท ระนอง 2 คืน

วันที่เดินทาง
30 สิงหาคม-03 กันยายน/07-10/14-17/21-24 กันยายน/28 กันยายน-01 ตุลาคม 2560
05-08/12-15(วันคลายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/20-23(วันปยะฯ)/26-29 ตุลาคม 2560
02-05/9-12/16-19/23-26 พฤศจิกายน/30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปใหม)
04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ 2561

7,999.7,999.7,999.7,999.8,499.7,999.7,999.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดระนอง โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
บริการอาหารกลอง(1) กาโตวเฮาส พรอมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย
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วันที่สองของการเดินทาง
ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจาเมืองระนอง
06.00 น. รุงอรุณที่ จังหวัดระนอง นําทานเขาสู โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 14.00 น. ใหทานใช
บริการแชน้ําแรบอสาธารณะของโรงแรม) ผอนคลายแชน้ําแรยามเชาในสระน้ําแรของโรงแรม บริเวณสระ
วายน้ํา มีบอน้ําแรปรับอุณหภูมิ 4 บอ บอน้ําแรจากุชซี่ rain shower หองอาบน้ําบริเวณฟตเนส ทาน
สามารถใชบริการไดตามอัธยาศัย
07.30 น. บริการอาหารเชา(2) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําทา นเดินทางสู ทาเรือสะพานปลา เพื่อทํ าบัตรผานแดน *อนุญาตใหขามไปเฉพาะคนไทยเทานั้ น
กรุณานําบัตรประชาชนตัวจริงติดตัว เพื่อใชทําเอกสารผานแดนเที่ยวเกาะในประเทศพมา
09.30 น. หลังผานพิธีการผานแดนเรียบรอยแลว นําทานลงเรือ Speed Boat เดินทางสู เกาะสอง ประเทศเมียนมาร
เปนดินแดนที่อยูปลายแหลมสุดของพมา ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํากระบุรี ตรงขามจังหวัดระนอง เมื่อสมัย
อังกฤษปกครอง เรียกวา วิคตอเรีย พอยต ปจจุบันชาวพมาเรียกวา บุเรงนอง พอยต
10.00 น. นําทานเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวทองถิ่น นําทานแวะชม วัดปดอรเอ เปนวัดที่มีการสราง
เจดียที่จําลองมาจากเจดียชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพอทันใจ” เปนพระพุทธรูปที่
ชาวเกาะสองใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก ชมสถาปตยกรรมสไตลพมามากมายในเมืองเล็กๆแหงนี้
แวะ อนุสาวรียพระเจาบุเรงนอง พรอมทั้งบันทึกประวัติศาสตรของเมียนมาร บริเวณ View Point นําทาน
เก็บภาพเปนที่ระลึก ที่มองเห็นฝงไทยและพมาทั้งสองฝงไดอยางสวยงาม แวะชอปปง ตลาดรางสุเวนีย
แหลงชอปปงของที่ระลึก ผาโสรง ชาพมา แปงทานาคา ซึ่งมีใหเลือกมากมาย และสินคาอื่นๆ อาทิ ยาดม
เครื่องหวาย เครื่องประดับ
*หามซือ
้ สินคาของปากลับเขาประเทศไทย มิเชนนั้นทานจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ทีห
่ องอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีทศ
ั นียภาพงดงาม
15.00 น. เดินทางกลับสูฝงจังหวัดระนอง
16.00 น. นํา ทา นแวะ สุส านเจ าเมื องระนอง เปนสุส านแบบจีนฝงศพของเจ าพระยาดํ ารงสุ จริ ตมหิ ศรภัก ดี (คอซู
เจียง) เจาเมืองระนองคนแรกตนตระกูล ณ ระนอง ซึ่งทานเปนที่เคารพนับถือของประชาชนในทองถิ่น
เปนตัวอยางของผูประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งๆที่ทานอพยพมาจากเมืองจีน เขามาเปนกรรมกรรับจาง
แตในที่สุดไดรับตําแหนงเปนเจาเมือง สิ่งที่นาสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุย เปนลวดลาย
มั งกร ดอกไม วิ ถี ชี วิ ต ของชาวจี นสมั ย โบราณ และสั ต ว อื่ น ๆ ที่ แ ฝงไว ซึ่ง ความหมายที่ สื่ อ ความไปยั ง
ลูกหลาน เพื่อใหคงไวซึ่งการรักษาความดีตอไป
17.00 น. นําทานเช็คอินเขาสูที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง ทานสามารถผอนคลายแชน้ําแรธรรมชาติ
จากน้ําพุรอนรักษะวารินแบบสวนตัวในหองพัก(โรงแรมไดตอทอตรงมาจากบอน้ําพุรอน) หรือวายน้ําใน
สระน้ําแรหรือเขารวมชั้นเรียนแอโรบิกที่ศูนยออกกําลังกายหรือบริการนวดแผนไทย
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(4) ที่รานอาหาร จากนั้นกลับเขาสูท
 ี่พก
ั พักผอนยามค่ําคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง
วัดบานหงาว-น้ําตกหงาว-ภูเขาหญา-บอน้ําพุรอนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค
07.00 น. รุงอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(5) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทา นเข าสู วัดบ านหงาว นําท านเขากราบสั กการะ หลวงพอดี บุก หรือ พระติปุก ะพุท ธมหาศากยมุ ณี
ศรีรณังค มีความหมายวา “พระพุทธรูปดีบุกองคใหญเปนสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ชมพระ
อุโบสถหลังใหม ที่สรางขึ้นอยางสวยงาม มีรายละเอียดที่งดงามและใชโทนสีเหลืองทอง จากนั้นใหทาน
ไดชม วังมัจฉา ที่มีปลามากมายจนถึงขนาดใหญ อยาง ปลาบึก เชิญทานใหอาหารปลาตามอิสระ
10.00 น. ชม น้ําตกหงาว น้ําตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ที่สําคัญที่อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาวยังเปนแหลงที่
พบปูชนิดใหมของโลก คือ ปูเจาฟา และมีพรรณไมที่นาสนใจคือ "โกมาสุม" หรือ "เอื้องเงินหลวง"
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ทีร่ านอาหาร
13.00 น. นําทา นชมทั ศนียภาพอั นงดงามที่ ภูเขาหญ า สถานที่ ทองเที่ยวที่เปนที่รูจัก ของนักทอ งเที่ ยวที่นิยมมา
ถายรูป กัน ภู เขาลู กเล็ กๆ ที่ เต็ มไปด วยทุงหญา บรรยากาศเหมือ นอยูใ นแอฟริก า ใหท านได ถา ยรู ปกั บ
ทิวทัศนสวยๆของภูเขาหญาตามอิระ
14.00 น. นํ า ท า นแช น้ํ า แร ผ อ นคลายความเมื่ อ ยล า ที่ บ อ น้ํ า พุ ร อ นพรรั้ ง เกิ ด จากสายน้ํ า แร ร อ น ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง
ประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเปนแอง มีตาน้ํามากถึง 13 ตาน้ํา
อยูใกลลําธาร บริเวณ บอน้ํารอนไดรับการปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม สามารถเดินชมพันธุไมนานาชนิด
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน บอน้ํารอนแบบแชเทา แบบแชทั้งตัว ที่อาบน้ํากลางแจง หองสุขา ศาลา
พักผอน ที่จอดรถ รานอาหาร และบานพัก เปนตน น้ําพุรอนบานพรรั้ง เหมาะสําหรับผูที่ตองการมาอาบ
น้ําแรแบบใกลชิดกับธรรมชาติ
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16.00 น.

นําทานชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค(จําลอง) เปนพระราชวังที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของการเสด็จ
มาประทั บ แรมของพระมหากษั ต ริ ย ทั้ ง 3 พระองค คื อ รั ช กาลที่ 5 รั ช กาลที่ 6 และ รั ช กาลที่ 7 เป น
พระราชวังที่สรางขึ้นจากไมสักและไมตะเคียนทอง ใหทานเดินชมบริเวณดานนอก บริเวณสวนสาธารณะ
และเก็บภาพเปนที่ระลึก
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(7) ที่รานอาหาร จากนั้นกลับเขาสูท
 ี่พก
ั พักผอนยามค่ําคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ําตกปุญญาบาล-กองวัลเลย- วัดสุวรรณคีรี(วัดหนาเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเชา(8) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อําลาที่พัก เดินทางสู วัดวารีบรรพต หรือวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของจังหวัดระนอง นําทาน
กราบสักการะ หลวงพอดวน ถามวโร อดีตเจาอาวาสที่มรณภาพแลว รางกายไมไหมไฟในวันพระราชทาน
เพลิง จนเปนขาวดังทั่วประเทศ ชมพระเจดียสี ทอง ศิ ลปะแบบพมา ภายในวัด และกราบไหว พระพุท ธ
ไสยาสน องคใหญที่สุดในภาคใต ยาว 22 เมตร
09.00
นําทานชม น้ําตกปุญญบาล น้ําตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน้ําตกไดจากริมถนนเลย
ทีเดียว น้ําตกสายนี้เดิมชื่อ น้ําตกเส็ดตะกวด มีขนาดไมใหญมากนัก แตกลับมีน้ําไหลแรงตลอดป และมี
ทิวทัศนสวยงาม โดยน้ําตกมีทงั้ หมด 3 ชั้นมีตนน้ํามาจากลําหวยเล็กๆ ในเขตปาละอุน ปาราชกูด โดยแต
ละชั้นมีความนาสนใจแตกตางกัน ไดแก ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เปนชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเปนสายน้ําไหลตก
ลงมาตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆรมรื่นดวยตนไมใหญ ดานลางเปนแองน้ําตื้นๆ น้ําตกชั้นที่ 2
เรียกวาน้ําตกโตนไมไผ และน้ําตกชั้นที่ 3 เรียกวาน้ําตกโตนตนเฟรนนอกจากนี้ จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มี
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จัดทําขึ้นใหเดินไดสบายๆ อีกทั้งบริเวณตนน้ํา
ยังมีตนพญาไม หรือขุนไมขนาดโตวัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก
10.00 น. นําทานสู กองวัลเลย แหลงเรียนรูเรื่องการปลูกและคั่วกาแฟพันธุโรบัส และมีกรรมวิธีที่โดดเดน โดยใช
ไมอบเชย ซึ่งมีกลิ่นหอม คั่วเมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทีละกระทะ สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคั่ว
กาแฟ รวมถึงเรียนรูว ิธีการเพาะปลูกกาแฟ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ทีก
่ องวัลเลย
13.00 น. นําท านชม วั ดสุ วรรณคีรีวรวิ หาร หรื อ วัด หน าเมือ ง มี ความสํา คัญ ในฐานะที่เป นพระอารามหลวงชั้ นตรี
ชนิดสามัญเปนวัดแหงแรกของจังหวัดระนองมีอายุกวารอยป ชมพระเจดียที่มีสถาปตยกรรมแบบพมาอายุ
นับ 100 ป มีลักษณะเปนรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยูบนฐานแปดเหลี่ยม
จากฐานถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกําแพงโดยรอบทั้งสี่ดานสูงประมาณ 1 เมตร แตละดาน
ของกําแพงมีประตูทางเขากวางประมาณ 2 เมตร ตัวเจดียและกําแพงฉาบดวยปูนทาสีขาว สวนยอดฉัตร
ของเจดียทําดวยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตามศิลปะแบบพมา ทั้งนี้ ผูสรางเจดียองคนี้คือนางพั่ว
ไซขาย ผูเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงไดสรางเจดียนี้ถวายโดยใชทุนทรัพยสวนตัว และปจจุบัน
ได รับ การขึ้ นทะเบี ยนจาก กรมศิ ล ปากรเรี ยบร อ ยแล ว พระอุ โบสถอั นเป นที่ ป ระดิ ษฐานพระพุ ท ธรู ป ยื น
ทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และบริเวณใกลเคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว
14.00 น. นําทานแวะถายรูป บริเวณคอคอดกระ เปนจุดที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณบานทับหลี ใหทานได
ถายรูปเปนที่ระลึก และซื้อ ซาลาเปาทับหลี เปนของฝาก
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(10) ที่รานอาหาร
20.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————

TM : ทัวรระนอง-เกาะสอง 4วัน2คืน (รถ)

หนา 3 จาก 6

30 สิงหาคม-03 กันยายน/07-10/14-17/21-24 กันยายน
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2560/
05-08/12-15(วันคลายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/20-23(วันปยะ
ฯ)/26-29 ตุลาคม 2560

อัตราคาบริการทัวร

02-05/9-12/16-19/23-26 พ.ย./30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปใหม)
04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ 2561

7,999.7,999.7,999.7,499.1,500.-

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

อัตราคาบริการทัวร

29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปใหม)

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

หมายเหตุ

8,499.8,499.8,499.7,999.1,800.-

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ จํานวน 2 คัน
เอกสารที่ใชในการผานแดน

1.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง สําหรับยื่นเอกสารผานแดนที่ดา น

สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,ชุดเลนน้าํ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 10 ที่นงั่ ทองเที่ยวตามรายการ
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
7.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
TM : ทัวรระนอง-เกาะสอง 4วัน2คืน (รถ)

หนา 4 จาก 6

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพือ
่ เปนการยืนยันการจอง
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษท
ั ฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชื่อที่ชด
ั เจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาทีห
่ มายเลข 02-274-9111

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ํา 30 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
TM : ทัวรระนอง-เกาะสอง 4วัน2คืน (รถ)
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7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว

ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริม
เตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุ มีโรคประจํา ตัว ทานและครอบครัวตอ งใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและ
ประทับใจกับการบริการในครั้งนี้
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