ระนอง -เกาะนาวโอพี
เดินทาง 31 มีนาคม- เมษายน
วันแรก

วันสอง

วันสาม

. สหกรณ์ครูเพชรบุรี - ระนอง - วัดบ้านหงาว- ชมวิวนํ*าตกห
งาว - นํ*าพุรอ้ นรักษะวารินทร์ - สหกรณ์ครูระนอง - โรงแรม
TINIDEE@RANONG ระดับ 4 ดาว
เกาะนาวโอพี-อ่าวมาดาม-อ่าวดอกไม้-แหลมนีโม่
ทานอาหารในรีสอร์ทบอนเกาะนาวโอพี พร้อมเครือ? งดืม? เย็น นํ*าอัดลม
บริการโดยเจ้าของสัมปะทานเกาะนาวโอพี

B/L/D

อุทยานนําแร่พรรัง - แช่เท้ าสปาปลาธรรมชาติ-ชมวิวนําตกห
งาว- ห้ วยค้ างคาว - ช็อปปิ งของพืนเมืองระนอง- เพชรบุรี

B/L/-

B/L/D

จุดเด่น บริการโดยเจ้าของสัมปทานเกาะนาวโอพี - ไกด์ทะเลนําท่านเทีย? วชมปะการัง ดูแลท่านลอดเวลา
ทีอ? ยู่ในทะเล -อาหารบุฟเฟ่ บนเกาะ - พัก TINIDEE 4 ดาว อาหารเย็นใน รร.พร้อมคาราโอเกะ อภินนั ทนาการ ท่านฟรี

เอกสารที?ตอ้ งใช้ในการเดินทาง คือบัตรประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดเท่านั*น
ไม่ใช้ Passport ในการเดินทางครั*งนี*

ค่าบริการสําหรับทุกๆ NO-

ท่าน ต่อ P รถบัส

ค่าบริการผูใ้ หญ่(พักห้องคู่) ท่านละ O,

บาท

หมายเหตุ: นักท่องเที&ยวที&มาไม่ครบคู่พัก ต้ องจ่ายค่าห้ องพักเดี&ยว +,-.. บาท
อ ัตราค่าบริการนีรวม
ค่ารถนํ าเทียวตามโปรแกรม
ค่าอาหาร 7 มือ ตามรายการระบุ
ค่าเรือสปี ดโบ๊ท เทียวเกาะนาวโอพี
ค่าห ้องพักห ้องละ 2 ท่าน 2 คืน
ค่าอํานวยความสะดวกหน ้าด่าน
ค่าเข ้าชมตามทีระบุ
ค่าไกด์นําเทียวตลอดรายการ
ค่าอาหารว่าง และ เครืองดืม
ค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทาง
หน ้ากากสําหรับดํานํ า
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
ทิปไกด์และคนรถ (ท่านสามารถให ้ทิปส่วนตัวหากท่านพึงพอใจในการบริการ)
เครืองสียงคาราโอเกะ ในงานเลียงอาหารเย็น ณ ห ้องอาหารโรงแรม
อ ัตรานีไม่รวม
ไม่รวมค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักผ ้า มินบ
ิ าร์ และอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการ
ไม่รวมค่าอาหารและเครืองดืมทีลูกค ้าเรียกสังเอง
ของขวัญศึกษาดูงาน และขวัญสันทนาการ
อาหารมือเย็นทีเลียงรับรองโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดระนอง

วันแรก อาทิตย์ NP มี.ค. สหกรณ์ครูเพชรบุรี - ระนอง - วัดบ้านหงาว- ชมวิวนําตกหงาว นํ*าพุรอ้ นรักษะวารินทร์- สหกรณ์ครูระนอง
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./... พร้ อมกัน ณ สหกรณ์ครูเพชรบุรี
./.3. ออกเดินทางสู่จังหวัดระนอง (บริการอาหารเช้ าแบบกล่อง)
PP. นําท่านเดินทางสู่วดั บ้ านหงาว ตังอยู่ท&ี ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็ นสถานที&ทอ่ งเที&ยวที&
สําคัญของจังหวัดระนอง ภายในอุโบสถวัดบ้ านหงาว เป็ นที&ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวง
พ่อดีบุก” เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีช& ือเป็ นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์”
อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็ นสิริมงคลและศักดิ@ศรีของเมืองระนอง” และยังมี
ความสวยงามของฝาผนังที&แกะสลักเป็ นลวดลายต่างๆ สวยงาม แวะชมวิวนําตกหงาว
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านไปยัง สวนสาธารณะนํ*าพุรอ้ น รักษะวารินทร์... ยังคงเป็ นบ่อนําร้ อนที&มีช& ือเสียงที&สดุ
ของจังหวัด บ่อนําร้ อนเกิดขึนเองตามธรรมชาตินีมีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว
ทัง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ ด& ืมและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในแง่การบําบัดรักษาสุขภาพ นอกจากนียังถือเป็ นนําบริสทุ ธิ@ จึงเป็ นแหล่งหนึ&งที&นาํ ไปผ่านพิธพี ุทธา
ภิเษก ทํานําศักดิ@สิทธิ@เพื&อใช้ เป็ นนําพระพุทธมนต์ในคราวพระราชพิธฉี ลองพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที& M นอกจากนันบริเวณใกล้ ๆ บ่อนําร้ อนได้
จัดเป็ น สวนสาธารณะ “รักษะวาริน” ซึ&งเป็ นนามที&สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้
พระราชทานไว้ เมื&อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510 ซึ&งหมายความว่า นําที&ใช้ รักษาโรคได้
บ่าย ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดระนอง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ดู แลโดยสหกรณ์อมทรัพย์ครู จังหวัดระนอง)
จากนันนําท่านนําท่านเข้ าที&พัก โรงแรม TINIDEE@RANONG ระดับ / ดาว หรือเทียบเท่า

วันสอง จันทร์ P เมษายน

เกาะนาวโอพี

.N รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาโรงแรม
เตรียมชุดพร้ อมลุยทะเล
07.30 นําท่านเดินทางสู่ทา่ เรือแกรนด์อนั ดามัน
.Y... ถึงท่าเรือแกรนด์อนั ดามัน บริการท่านด้ วยเครื&องดื&ม ชุดของว่าง SET BOX
ทางเจ้ าหน้ าที& บจก เอเชีย ฮับ คอยบริการอยู่ท&ที า่ เรือ พร้ อมทําเอกสารผ่านแดน ข้ ามไปยังฝั&งพม่า
และอํานวยความสะดวกทุกขันตอน
09.00 พร้ อมลงเรือสปี ดโบ๊ทมุ่งสู่เกาะนาวโอพี ไปแสตมป์ แจ้ งเข้ าประเทศพม่า ณ เกาะสอง เจ้ าหน้ าที&เอเชีย
ฮับ อํานวยความสะดวกเอกสารผ่านด่าน ท่านเพียงแต่รอในเรือใช้ เวลาไม่นาน แม้ จะเป็ นคณะใหญ่
บริษัทฯ ได้ เตรียมหน้ ากากดํานําไว้ ให้ ทุกท่าน
P .30 หลังจากเดินทางประมาณ 1.30 ชั&วโมง เราเดินทางถึงเกาะนาวโอพี นําท่านขึนเกาะโดยเดินผ่าน
สะพานโฟม รับเครื&องดื&ม WELCOME DRINK
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ก่อนเข้ าหาด ตรงมุมเกาะ เป็ นช่วงที&มีโขดหินปะการังสวยงามมากมาย เรือลอยลําให้ ท่านได้ ดาํ นํากัน
ก่อน (นําไม่ลึก แต่ปะการังสวยมากๆๆ เรียกว่า แหลมนีโม่
จากันนําท่านปที&เกาะ the letter ว่ายนําออกหน้ าอ่าวดอกไม้ (ดอกไม้ ทะเล จะมองเห็นก็เมื&อดํานําดู
ใต้ ทะเล เรียกว่าทุง่ ดอกไม้ )
+l... รับประทานอาหาร Buffe ในห้ องอาหารของ VITORIA RESORT บนเกาะนาวโอพี
+3.3. นําท่านไปชมบ้ านพักของ "ปลาไหลมอเร่" ตรงนีออกจากหน้ าหาดมาแค่ 300 เมตร ทักทายปลาไหล
ขนาดเท่ายักษ์
+/... นําท่านไปยัง อ่าวดอกไม้ ทะเล ซึ&งมีดอกไม้ ทะเล สวยงามมาก เต็มพืนนํา แล้ วถัดไป จะเป็ นภูเขาไฟใต้
นํา (เกาะภูเขาไฟ ซึ&งจะมีปะการังอยู่รอบ ๆ และดอกไม้ ทะเลเต็มไปหมดทุก ๆ พืนที&
15.00 มาหยุดที& "อ่าวมาดาม" ทุกท่านอิสระเดิน สัมผัสกับหาดทรายสวยที&สดุ ของทะเลอันดามัน และแค่
สามเมตรห่างออกจากหาดทรายขาวเป็ นแป้ ง ท่านจะเจอกับปะการังที&เป็ นต้ น กัลปังหา และปะการัง
นานาชนิด พร้ อมสัตว์นาทะเลสวยงามมากชนิ
ํ
ด
บ่ายแก่ ๆ พาทุกท่านชมแนวปะการังที&สมบูรณ์ท&หี น้ าหาดเกาะนาวโอพี
- ทุง่ ดอกไม้ ทะเลสุดระทึกใจ - ทะเลปลาการ์ตูน
- แหล่งแพร่พันธ์ปลา มีฝูงปลานานาชนิด นับร้ อยฝูงและนับหมื&นตัว
+-... ขึนเรือเดินทางกลับสู่ทา่ เรือแกรนด์อนั ดามัน
นําท่านกลับที&พัก โรงแรม TINIDEE@RANONG ระดับ / ดาว หรือเทียบเท่า
+Y.3. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมดนตรีคาราโอเกะ เครือ? งดืม? นํ*าอัดลม นํ*าแข็ง
ตลอดงาน (ไม่รวมเครือ? งดืม? แอลกอฮอล)
หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม TINIDEE@RANONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันสาม อังคาร l เม.ษ
เช้ า

อุทยานนําแร่พรรัง - แช่เท้ าสปาปลาธรรมชาติ-ชมวิวนําตกหงาวห้ วยค้ างคาว - ช็อปปิ งของพืนเมืองระนอง- เพชรบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรแรม
จากนันนําท่านเดินทางอุทยานนํ*าแร่พรรั*ง มีอ่างลงแช่นาแร่
ํ ร้อน ที&ไฮไลท์ ของอุทยานแห่งนี
มีลาํ ธาร นําไหลตลอดเวลา ให้ ทา่ นนั&งเล่นชิลๆ นําเท้ าแช่ลงในลําธาร สักพักเดียวปลาพวงจะมาตอด
กันหนังที&แข็งบริเวณเท้ า เป็ นสปาปลาธรรมชาติ ที&หาได้ ง่ายๆที&น&ี
นําท่าน check in ที&หว้ ยค้างคาว จิปกาแฟท่ามกลางธรมมชาติ ท่านจะหลงรักระนอง ด้ วย
เครื&องดื&มซิกเนเจอร์ของทางร้ าน มะนาวดองโซดา, กาหยู่ป&ันนมสด, ผักเหลียงปั&นส้ มจีvดนําผึง และ
อื&นๆ @ห้ วยค้ างคาวกาแฟสด (ค่าเครื&องดื&มท่านจ่ายเองที&ร้าน) อิสระถ่ายรูปเก็บความสดชื&น
จากนันนําท่านเลือกซือของฝากราคาชาวบ้ าน เพราะเป็ นร้ านชุมชนของชาวบ้ านในระนอง นํา ของที&
ทําจากทะเล มาวางขายด้ วยราคาท้ องถิ&นจริงๆ
เที&ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางกลับ จ.เพชรบุรี
+M... ถึงที&หมายโดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง และการยกเลิก
1. การจ่ายเงิน จ่ายมัดจําท่านละ 3,000 บาท ทันทีหลังจากยืนยันการเดินทาง และส่วนทีเหลือชําระ
หมด ก่อนการเดินทาง 20 วัน
3. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 20 วัน คิดค่าใช ้จ่าย บริษัทฯขอสงวนสิทธิใB นการไม่คน
ื
เงินทังหมด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
B จะเปลี
ี
ยนแปลงรายการทัวร์ และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆในกรณีทเกิ
ี ด
เหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช ้าของสายการบิน,อุบัตเิ หตุ,ภัยธรรมชาติ,การนั ดหยุดงาน,การ
จลาจล,หรือสิงของสูญหายตามสถานทีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัท
5. เมือท่านถอนตัวก่อนการท่องเทียวจะสินสุด ถือว่าท่านสละสิทธิไB ม่อาจเรียกร ้องค่าใช ้จ่ายคืนได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆทังสิน
6. บริษัท ฯจะไม่รับ ผิด ชอบใดๆ ทั งสิน หากท่า นใช ้บริก ารของทางบริษัท ฯไม่ค รบ อาทิ ไม่เ ทียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เป็ นต ้น
7. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
ั เิ หตุท ี
เกิดจากความประมาทของตัว นักท่องเทียวเอง
8.เมือตกลงชํ า ระเงินเพือการเดิน ทางกั บ ทางบริษัท ฯ แล ้ว ทางบริษั ทฯ จะถือ ว่ า ท่ า นได ้ ยอมรั บ ใน
เงือนไข และข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้ ทังหมดนีแล ้ว
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