การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมผูป้ ระกอบการนาเที่ยวไทย (สนท.)
เชิญท่านมาสัมผัส

ระนอง – ชุมพร – ประจวบคีรบี นั ธ์ 4 วัน 3 คืน
ระนอง... เมืองน่ารัก นัง่ รถไม้ กินไข่ออนเซ็น เล่นโยคะร้อน นอนแช่นา้ แร่
ชุมพร ..... พระบรมธาตุสวี จุดชมวิวเขามัทรี สักการะศาลกรมหลวงชุมพร
ประจวบคีรขี นั ธ์ .... พระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดีประกาศ ช้อปปิ้ งด่านชายแดนสิงขร

วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 (1)
กรุงเทพฯ – ชุมพร – ระนอง – บ่อน้ าร้อนรักษะวาริน
05.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม๊ ปตท. ถนนวิภาวดีรงั สิต ตรงข ้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ให ้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก (ท่านทีอ่ ยู่ฝงั ่ ธนบรุี สามารถขึ้นรถได้ทีห่ ้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2
เวลาประมาณ 05.50 น.) พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ ก่อนออกเดินทาง
05.30 ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยรถบัสปรับอากาศ ให ้ท่านรับฟังกาหนดการเดินทางและข ้อมูลอันเป็ นประโยชน์จากมัคคุเทศก์
จากนัน้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆทีท่ างทีมงานเตรียมให ้กับทุกท่าน พร้อมบริการอาหารเช้าแบบกล่อง
และเครื่องดืม่ บนรถ (มื้อที่ 1)
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
บ่าย เดินทางสู่ จ.ระนอง .... บ่อน้ าร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน บ่อนา้ ร้อนใจกลางเมืองระนองทีม่ นี กั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาเทีย่ ว
กันอย่างไม่ขาดสาย โดยเมือ่ ปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้
พระราชทานชื่อถนนทีจ่ ะไปยังบ่อนา้ ร้อนว่า ถนนชลระอุ เป็ นบ่อนา้ ร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอยู่ด ้วยกัน 3 บ่อคือ บ่อ

เย็น

พ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทัง้ สามบ่อมีอณ
ุ หภูมสิ ูงประมาณ 65 องศ าเซลเซียส สามารถใช้ดม่ื และอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายใน
แง่การบาบัดรักษาสุขภาพ ให้ทกุ ท่านได้ ร่วมกิจกรรมเล่นโยคะร้อน เป็ นโยคะทีต่ ่างจากทีอ่ ่นื เพราะเป็ นการเล่นบนลานร้อน ซึ่ง
ได้รบั ความร้อนจากนา้ แร่รอ้ นธรรมชาติ ทาให้เหงือ่ ออก รวมถึงเส ้นและกล ้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายคลายตัวได้อย่าง
ธรรมชาติ จากนัน้ ให้ทกุ ท่านจะได้ ลองลิ้มชิมรสไข่ออนเซ็น เป็ นไข่ทน่ี ามาแช่ในนา้ แร่รอ้ นรสชาติจะไม่เหมือนทีอ่ ่นื ๆ สมควรแก่
เวลา ให้ทกุ ท่านได้อสิ ระ แช่น้ าแร่ ได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
ที่พกั โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ จ.ระนอง หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 (2)
ระนอง – บ้าน 100 ปี เทียนสือ - พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ่อน้ าร้อนรักษะวาริน – วัดบ้านหงาว – ภูเขาหญ้า - พระบรมธาตุสวี
– โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดาริ จังหวัดชุมพร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (มื้อที่ 4)
08.00 พาท่านนัง่ รถไม้ รถสองแถว ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง เดินทางสู่ บ้าน 100 ปี เทียนสือ พิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ีวติ บอกเล่า
เรื่องราวในอดีต รวมองค์ความรูเ้ รื่องราวทีเ่ กี่ยวข ้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จาลอง) พระราชวัง
อันสง่างามและเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญของเมืองระนอง สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่ จ.
ระนอง ของพระมหากษัตริยท์ งั้ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2433)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.
2471) เป็ นพระราชวังทีท่ าด้วยไม้สกั และไม้ตะเคียนทอง มีห ้องหับไว้จัดแสดงมากมาย จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ วัดบ้านหงาว
เป็ นวัดดังของ จ.ระนอง วัดนี้มชี ่อื เสียงอยู่ดว้ ยกัน 3 อย่าง 1. วังมัจฉา มีปลาจานวนมากและขนาดก็ใหญ่แบบทีไ่ ม่เคยเห็นที่
ไหนมาก่อน มีตงั้ แต่ปลาบึก ปลาจาระเม็ดนา้ จืด ปลาดุกยักษ์ 2. อุโบสถหลังใหม่ มีรายละเอียดการตกแต่งทีส่ วยงามมาก 3.
พระพุทธรูปดีบกุ เป็ นพระพุทธรูปดีบกุ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางเทีย่ วชม ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน
หรือเขาผี เป็ นเนินเขาทีไ่ ม่สูงมากนัก ถือได้ว่าเป็ น Unseen Thailand อีกหนึ่งแห่งของเมืองไทย ทีไ่ ด้ชื่อว่าเขาหัวล้านหรือเขาผี
สืบเนื่องมาจากเป็ นภูเขาทีไ่ ม่มไี ม้ใหญ่ข้นึ
แต่ในฤดูฝนก็จะมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขา ซึ่งทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทศิ ใต้
บางครัง้ จึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
บ่าย เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถบัสปรับอากาศ พาคณะเดินทางสู่ อ.สวี จ.ชุมพร สักการะพระบรมธาตุสวี เป็ นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่
อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา เป็ นรูปทรงระฆังควา่ ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ปัจจุบนั ได้มีการบูรณะ
ใหม่ โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิ ดองค์พระธาตุ แต่ยงั คงรูปทรงเดิม และมีการสร้างกาแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ จากนัน้ เดินทาง
สู่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ จังหวัดชุมพร สร้างขึ้นตามแนวพระราชดาริของพระบามสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เป็ นแก้มลิงธรรมชาติทส่ี มบูรณ์แบบ เพือ่ ป้ องกันอุทกภัยในพื้นทีจ่ งั หวัดชุมพรและจังหวัดใกล ้เคียง และเป็ นแหล่งน้
สารองเพือ่ การเกษตร
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
ที่พกั โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร หรือเทียบเท่า

เช้า
08.00

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (3)
ชุมพร – เขามัทรี – ศาลกรมหลวงชุมพรฯ – ประจวบคีรขี นั ธ์ – พระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดีประกาศ
บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (มื้อที่ 7)
เดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถสองแถวท้องถิ่น ท่านสามารถชมความสวยงามของทะเลชุมพร ชุมชนปากนา้
ชุมพร ชายหาดภราดร ในแบบวิว 360 องศา ด้านบนยังเป็ นทีต่ งั้ ของรูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร ปาง
มหาราชลีลา ให้ท่านได้เลือกถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพาท่านสู่ หาดทรายรี ให ้ทุกท่านได้ สักการะศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งหองทัพเรือ สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ และทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวจังหวัดชุมพร
ใครๆทีม่ าเยือนชุมพร จะต้องมาขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ อิสระให ้ท่านได้ชมวิวหมู่เกาะทะเลชุมพรตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
เดินทางสู่ อ. บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ พาคณะกราบนมัสการ พระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดีประกาศ หรือวัดเขาธงชัย เป็ น
มหาธาตุเจดีย ์ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงพระราชทานชื่อให ้ เป็ นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้น
จากแรงศรัทธาของประชาชน ทีม่ ตี ่อพระมหากษัตริย ์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ นพระราช
กุศลในวโรกาสทีพ่ ระองค์ ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย ์ เป็ นทรงระฆังตัง้ อยู่บนฐานไพที รูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั
มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชัน้ หมายถึง ขันธ์ 5 และเจดียห์ มู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจารัชกาลที่
9 สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางเขา้ สู่ทพ่ี กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ริมชายหาดบ้านกรูด (มื้อที่ 9)
ที่พกั คีรวี ารี บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 (4)
ประจวบคีรขี นั ธ์ – เพชรบุรี – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (มื้อที่ 10)
08.00 Check Out จากนัน้ พาคณะเดินทางสู่ ด่านสิงขร ให ้ท่านเลือกซื้อสินค้าชายแดนไทย - พม่า อาทิ หยก กาไล ต้นไม้ กล ้วยไม้
หัตถกรรมการแปรรูปต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11)
บ่าย เดินทางกลับ ระหว่างทางพาท่าน แวะซื้อของฝากที่ข้ นึ ชื่อ ของ จ.เพชรบุรี
19.00 เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจตลอดการเดินทาง
******************************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ราคาท่านละ
6,988 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
6,988 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม)
4,988 บาท
พักเดีย่ วจ่ายเพิม่
2,988 บาท

อัตราค่าบริการรวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าทีพ่ กั จานวน 3 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ทีร่ ะบุตามรายการ หรือเทียบเท่า
 รถไม้ / รถสองแถวขึ้นเขามัทรี
 ค่ากิจกรรมโยคะร้อน
 ค่าอาหาร ทีร่ ะบุตามรายการ จานวน 11 มื้อ
 ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ ผ้าเย็น วันละ 2 มื้อ (เช้า / บ่าย)
 ค่าธรรมเนียมการเข ้าชมสถานทีต่ ่างๆ
 ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผูช้ ่วยคอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ พิเศษนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)
สิง่ ที่ควรเตรียม กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท ้าสวมใส่สบาย / ยาประจาตัว ฯลฯ
หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการจราจร ภัย
ธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ทัง้ นี้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

