
 

 

 

 

 

   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ระนอง – น ำ้ตกปุญญบำล – บ่อน ำ้ร้อนรักษะวำริน – Dinner Party - Karaoke 
06.30 น.   พร้อมกนัท่ี ...กรุงเทพฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง บริกำรอำหำรเช้ำ [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] 
 และเคร่ืองด่ืม (มื้อที ่1) โดยรถโคช้ปรับอากาศ บขส. เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 หรือสนุกกบัมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีตลอดการเดินทาง 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้ำนอำหำรคุณต้น ทบัสะแก (นัง่โตะ๊ละ 8 ท่าน) (ม้ือที ่2) 
15.00 น.  ยนิดีตอ้นรับสู่ จ.ระนอง “คอคอดกระ ภูเขำหญ้ำ กำหยูหวำน ธำรน ำ้แร่ มุกแท้เมืองระนอง” 
15.30 น. แวะถ่ายรูป ท่ี น ำ้ตกปุญญบำล มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั แต่กลบัมีน ้าไหลแรงตลอดปี และมีทิวทศัน์สวยงาม 
16.30 น. เดินทางถึง บ่อน ำ้ร้อน-สวนสำธำรณะรักษะวำริน บ่อน ้าร้อนใจกลางเมืองระนองท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวยีนมาเท่ียว 
 กนัอยา่งไม่ขาดสาย โดยเม่ือปี พ.ศ.2433 รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ไดพ้ระราชทานช่ือถนนท่ีจะไปยงั
 บ่อน ้าร้อนวา่ ถนนชลระอุ เป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มี 3 บ่อคือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก อุณหภูมิ 
 สูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใชด่ื้มและอาบได ้มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบ าบดัรักษาสุขภาพ 
 ใหทุ้กท่านได ้ร่วมกจิกรรมเล่นโยคะร้อน เป็นโยคะท่ีต่างจากท่ีอ่ืน เพราะเป็น 
 การเล่นบนลานร้อน ซ่ึงไดรั้บความร้อนจากน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ ท าให้เหง่ือออก 
 รวมถึงเส้นและกลา้มเน้ือต่างๆ คลายตวัไดอ้ยา่งธรรมชาติ จากนั้น ลองลิม้ชิมรส 
 ไข่ออนเซ็น เป็นไข่ท่ีน ามาแช่ในน ้าแร่ร้อน จากนั้นอิสระ แช่น ำ้แร่ ไดต้ามอธัยาศยั   



 

17.00 น. Check In และรับ Welcome Drink เขา้ท่ีพกัท่ี Tinidee Hotel@Ranong โดยทุกห้องมีน ้ าแร่บริการ 
17.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น ฟิตเนส สระวา่ยน ้า และบ่อแช่น ้าแร่ 
 หรือเลือก Option เสริม เช่น หอ้งนวดตวั นวดฝ่าเทา้ (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ พร้อม DINNER PARTY กบั Theme ............. (มื้อที ่3) รับ Soft Drink +โซดา (ม้ือที ่4) 
 พร้อมปาร์ต้ี (MC โดยทีมงาน Siamtogo)  สนุกสนานกบั คำรำโอเกะ โดย ของรางวลั (ถา้มี) ลูกคา้ด าเนินการเอง 
22.00 น. ราตรีสวสัด์ิ 

วนัที่สอง   ระนอง - ภูเขำหญ้ำ - วดับ้ำนหงำว – วงัมัจฉำ – Team Building By Talent Plus 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ี ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที ่5) 
10.00 น. แวะถ่ายรูป ท่ี ภูเขำหญ้ำ เป็นภูเขาท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ข้ึนมีแต่ตน้หญา้ปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือสู่ทิศใต้
 ภูเขาท่ีเตม็ไปดว้ยหญา้ต่างสีต่างวนัเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแลง้ภูเขาหญา้จะแปรเปล่ียนเป็นสีเหลือง เม่ือ
 เขา้สู่ฤดูฝนจะเปล่ียนเป็นสีเขียว ยิง่ในช่วงในตกใหม่ๆ อาจมีโอกาสไดแ้ห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกดว้ย 
10.30 น. เดินทางถึง วดับ้ำนหงำว ปล่อยปลาเป็นสิริมงคลและนมสัการหลวงพอ่ดีบุกแห่งเดียวของประเทศไทย 
10.45 น. เพลิดเพลินกบัฝงูปลาต่างๆ ท่ี วงัมัจฉำ ทะเลสาบขนาดใหญ่ภายในวดับา้นหงาว 
11.00 น. แวะซ้ือของฝาก ท่ี ร้ำนวชัรีของฝำก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้ำนข้ำวหอม (ม้ือที ่6) 
13.00 น. เดินทางกลบัถึงโรงแรม 
13.15 น. ลงทะเบียนเขา้หอ้งประชุม 
13.30 น. สนุกสนานกบักิจกรรม Team Building + เกมส์สันทนำกำร by Talent Plus 
16.00 น. สรุปและปิดกิจกรรม 
16.15 น. Coffee Break (ม้ือที ่7) 
16.40 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น ฟิตเนส สระวา่ยน ้า และบ่อแช่น ้าแร่ 
 หรือเลือก Option เสริม เช่น หอ้งนวดตวั นวดฝ่าเทา้ (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ท่ี ร้ำนเคียงเล (ม้ือที ่8) เป็นร้านอาหารสไตลส์วนอาหารริมทะเล ท่ีไม่เนน้การตกแต่งร้าน 
 แต่ในวนัท่ีอากาศดีท่ีน่ีก็เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามเลยทีเดียว ซีฟู้ดอร่อยๆ ตอ้งมาท่ีน่ีรับรองจะไม่ผดิหวงั 
20.30 น. เดินทางกลบัถึงโรงแรม ราตรีสวสัด์ิ 
***ถ้ำตรงกบัวนัเสำร์ (ถนนคนเดินในเมือง), วนัอำทติย์ (ถนนคนเดินเทศบำลต ำบลหงำว) สำมำรถไปเดินช้อปป้ิงได้*** 

วนัที่สำม   ระนอง – แวะซ้ือของฝำก - กรุงเทพฯ 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ี ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที ่9) 
11.00 น.  Check-out ออกจากท่ีพกั 
11.30 น. แวะซ้ือของฝาก ท่ี ร้ำน... 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้ำนโรตีบังก ี(ม้ือที ่10) โรตี+ขา้วหมกไก่ อาหารข้ึนช่ือของจ.ระนอง 
13.30 น. อ าลาเมืองระนอง 
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 



 

********************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ท้ังนี้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

  

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ บขส. (มีท่ีเสียบ USB) 4 คนั จาก กรุงเทพฯ ถึง ระนอง (ไป-กลบั)                   
2. ค่าหอ้งพกั Tinidee Hotel@Ranong 2 คืน (พกัคู่) 
3. ค่าอาหาร 10 ม้ือ (อาหาร 9 ม้ือ + Soft Drink 1 ม้ือ), อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
4. ค่าธรรมเนียมเยีย่มชมเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง + เคร่ืองเล่น และ ฐานกิจกรรมตามท่ีระบุ  
5. ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพและเจา้หนา้ท่ี Siamtogo บริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็แลว้เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท (กรณี เสียชีวติตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าคาราโอเกะ 1 คร้ัง 
8. วทิยากรพร้อมอุปกรณ์ Team Building 1 คร้ัง 
  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
5. วงดนตรีสดพร้อมนกัร้อง + โคโยต้ี 
6. ประกนัภยัการคุม้ครองตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์อายผุูเ้ดินทางเกินอาย ุ76 ปี ข้ึนไป 
7. เรือ Transfer + อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่
ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

*โปรดอ่ำนเง่ือนไขกำรจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง* 



 

 

 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หมำยเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ซ่ึงทำงบริษัทฯจะคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯก ำกบัเท่ำน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สำขำ เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนำ สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส ำนักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 – 4 


