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เทีย่วระนอง 2 วนั 1 คนื 

วนัที ่1 : 1 มถินุายน 2560 

อาบน้า้แร ่ชมวงั นัง่ทามแมก็ซนียคุเหมอืงแรร่ะนอง ร.ศ.109 

06.30 น เจ้าหน้าท่ีรับคณะ ณ. พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
08.30 น      สักการะ “ เจดยี์ชเวดากองเมอืงไทย” ณ. เจดีย์ทองค้าวัดสุวรรณคีรีกระบุรี จ.ระนอง 

09.10 น เยือนถิ่นไร่กาแฟอินด้ี “ กอ้งวลัเลห่์ ” แหล่งผลิตกาแฟที่สดท่ีสุดในโลก 

11.00 น เท่ียวบ่อน้้าร้อนศักดิ์สิทธิ์ “ บอ่น้า้รอ้นรกัษวารนิ” พร้อมสัมผัสอองเซ็นน้้าแร่เมืองไทย 

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหารพื้นเมืองระนอง 

13.00 น สักการะและขอพร “ หลวงพอ่ดบีกุ” พระคู่บ้านคู่เมืองระนอง ณ.วิหารลอยฟ้าวัดบ้านหงาว 

14.00 น เท่ียว “ พระราชวงัรตันรงัสรรค ์” พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ท่ีทันสมัยท่ีสุดในภาคใต้ 

15.30 น เท่ียวประภาคารที่สูงท่ีสุดของไทย ชมวิว 360 องศาเมืองระนอง   

16.00 น ล่องเรือโบราณ “ เดอะรอยลัอนัดามนั ” นั่งทามแม็กซีนยุคเหมือนแร่ ร.ศ 109 ตามรอยเสด็จ
ประพาส ร.5 ณ.อ่าวระนอง สักการะเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ิทธิก์ลางทะเลอนัดามนั แห่งเดียวใน
ไทย ณ.เกาะสรนีย์ ชมฝูงเหยี่ยวปากแดงนกประจ้าถิ่น ณ. ลิตเต้ิลเวนิสเมืองไทย เกาะคณฑีย์ 

18.30 น      ดินเนอร์อาหารโบราณระนองสุดพิเศษกลางวิวพระอาทิตย์ตกทะเลทองค้ากลางทะเล 

19.30 น      ร่วมกิจกรรมโบราณสุดพิเศษ “ ลอยพรกพรา้ว ” ประเพณีโบราณของระนองเพื่อขอบคุณ 

                  และขอพรจากพระแม่คงคา ท่ีแสนอบอุ่นสุดประทับใจ 

20.00 น      เดินทางกลับสู่ท่าเรือประภาคารระนองด้วยรอยยิม้อันแสนมีความสุข 

    พร้อมเช็คอินเข้าสู่โรงแรมท่ีพักในตัวเมืองระนอง 
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วนัที ่2 : 2 มถินุายน 2560 

เทีย่วเกาะสอง ทอ่งเกาะสน ชมความงามพม่าใต้ 

 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมท่ีพัก 

08.00 น เดินทางถึงท่าเรือเขานางหงส์ เกาะสน ดา้เนนิการเรือ่งเอกสารผ่านแดน 

09.30 น น้าคณะนักท่องเท่ียวออกเดินทางสู่จังหวัดเกาะสอง จังหวัดใต้สุดของประเทศพม่า  

10.00 น      น้าคณะเท่ียวชมความงามจังหวัดเกาะสอง เที่ยวแหลมวคิเตอเรยีพอยท์ จุดปลายสุดของ 

                    ประเทศพม่า สักการะเจดยีเ์จดยีป์ิตอเอ้ เย่ียมชมอนสุาวรยีผ์ูช้นะสิบทิศเพื่อเป็นศิรมิงคล 

                   ชอปป้ิงเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองพม่าอย่างสนุกสนาน ณ.ตลาดกลางเกาะสอง 

12.00 น      รับประทานอาหารพื้นเมืองเกาะสอง ณ.ร้านอาหารจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า     

13.00 น      นักท่องเท่ียวเดินทางกลับเกาะสน เมื่อเดินทางถึงเกาะสน เทีย่วคาซโินแกรนดอ์นัดามนั 

                  นักท่องเท่ียวพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ ณ.เกาะสนแห่งนี้ 

15.00 น ออกเดินทางสู่ท่าเรือเขานางหงส์ 

15.30 น เดินทางกลับสู่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
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หมายเหต ุ: 

1. อตัราคา่บรกิาร : ท่านละ 4,600 ( พักคู่ ) หากท่านต้องการห้องพักเด่ียวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1.1 อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.1.1 ค่าโรงแรมท่ีพัก ณ.จังหวัดระนอง 1 คืน 
1.1.2 ค่าเรือไปกลับประเทศพม่า 
1.1.3 ค่ามัคคุเทศก์ 
1.1.4 ค่าล่องเรือทามแม็กซีน 
1.1.5 ค่าอาหาร 4 มื้อ 
1.1.6 ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  

( แบ่งเป็นเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
1.2 อัตราค่าบริการไม่รวม 

1.2.1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ค่าซักรีด 
1.2.2 ค่าน้ากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าในสถานท่ีบางแห่ง 

2. เอกสารประกอบการเดินทาง 
2.1 บัตรประจ้าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

3. ส่ิงท่ีควรน้าติดตัวไปด้วย 
3.1 ยารักษาโรคประจ้าตัวถ้ามี 
3.2 เส้ือผ้าและรองเท้าท่ีสวมใส่สบาย 

4. ส้าหรับทริปล่องเรือโบราณตามรอยเสด็จ ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวไม่เกิน 30 ท่าน รูปแบบอาหารจะถูก
จัดในรูปแบบซิทดาวดินเนอร์ ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 30 ท่าน แต่ไม่เกิน 45 ท่าน อาหารจะถูก
จัดบริการในรูปแบบบุฟเฟต์อาหารโบราณระนอง 

 

 


