
วันที่ 1

roongrojtour
Line@

04.00 น.   ทุกทานพรอมกันที่ จุดนัดหมาย…. 
บริการมื้อเชาแบบปคนิค(กลอง) 
เดินทางสูจ.ประจวบคีรีขันธ 
เที่ยง  บริการมื้อเที่ยง  ณ หองอาหาร ซงทับสะแก

บาย    
หลังอาหารออกเดินทางมุงหน
าสู จ.ระนอง นำทานเยี่ยมชม 
จวนเจาเมืองระนอง 
อาคารอายุกวา รอยป 
บานพักของพระยารัษฎานุประ
ดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ณ บานเทียนสือ
18.00 น.   บริการมื้อเย็น ณ 
รานขาวหอม ระนอง
19.00 น.   เขาสูที่พัก ณ 
น้ำใสเขาสวย รีสอรท ระนอง 
หรือเทียบเทา 
จากนั้นอิสระกับการพักผอน

กรุงเทพฯ - ระนอง
07.00 น.   บริการมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.  เดินทางสู บอน้ำรอนรักษะวาริน 
ผอนคลายกับบอน้ำรอนตามอิสระ จากนั้นชม วัดบานหงาว 
สักการะพระพุทธรูปดีบุก จากนั้นชม ภูเขาหญา แหงระนอง 
เที่ยง  บริการมื้อเที่ยง ณ รานโกศักดิ์ ตะกั่วปา 

วันที่ 2
ตะก่ัวปา - เขาหลัก

บาย  
ชมยานบานพักอาศัยอันเกาแก
ของเมืองตะกั่วปา 
สไตลชิโนโปรตุกีส  
แวะจิบกาแฟ ณ TROK Cafe 
17.00 น.   เขาสูที่พัก ณ
 เลอ เมอริเดียน เขาหลัก 
หรือเทียบเทา 
19.00 น. บริการมื้อค่ำ ณ 
รานนายเหมือง เขาหลัก 
จากนั้นอิสระกับการพักผอน

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก กับ..

4 วัน 3 คืน

บริษัท รุงโรจนทัวร แทรเวิล เซ็นเตอร จำกัด 02-6220341 | 086-3064903
www.ROONGROJTOUR.com facebook/roongrojtour
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วันที่ 3

07.00 น. บริการมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางตอสู วัดถ้ำสุวรรณคูหา อันเกาแก 
มีถ้ำขนาดเล็กใหญจำนวนมาก สักการะ พระพุทธไสยาสน 
แลวมุงสูทาเทียบเรือพังงา ลงเรือลองอาวพังงา ผานชม 
เขาหมาจู ชม เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู James Bond 
Island สัญลักษณอันโดดเดนของพังงา นำทานขึ้นเกาะ 
เกาะปนหยี ชมบานเรือนดวยไมอยูกลางทะเลกวา 600
ครัวเรือน  

เที่ยง  บริการมื้อเที่ยง  ณ 
รานนิวเฟรน เกาะปนหยี
บาย  เดินทางสู จุดชมวิว 
เสม็ดนางชี ชมวิวอาวพังงา 
จากนั้นออกเดินทางสู 
จ.สุราษฎรธานี
17.30 น.  เที่ยวชมถนนคนเดิน 
ที่ขึ้นชื่อของสุราษฎฯ ณ  
ตลาดศาลเจา ใหทานได 
อิสระกับอาหารค่ำ 
กับอาหารที่หลากหลาย
20.00 น. เขาสูที่พัก ณ 
โรงแรมเอส 22 หรือเทียบเทา 
จากนั้นอิสระกับการพักผอน

เขาหลัก – พังงา – สุราษฎรฯ
07.00 น. บริการมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางตอสู ศาลหลักเมืองสุราษฎธานี 
นำชม หมูบานพุมเรียง ชุมชนเกาแกที่ขึ้นชื่อการทอผาไหม 
ที่มีลวดลายที่เปนเอกลักษณ ใหทานไดเลือกเปนของฝาก 
จากนั้นสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 
12.30 น. บริการมื้อเที่ยง ณ หองอาหารสวนนายดำ 

วันที่ 4
สุราษฎรฯ - ชุมพร - กรุงเทพฯ

บาย  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
แวะกราบ ศาลพอตาหินชาง 
และเลือกซื้อของฝากทั้ง กาแฟ 
กลวยเคลือบตางๆ ไขเค็ม 
สะตอ กะป ไตปลา จากนั้น 
นำทานกราบขอพร 
พระวัดอาวนอย ประจวบฯ 
ชมโบสถไมสักทอง 
18.00 น.   บริการมื้อเย็น ณ 
รานอาหารเฉี่ยวโอชา 
(ริมทะเล) ประจวบฯ
23.00 น.    
เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ

ผูใหญ X,xxx.- 
พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 
X,xxx.-  
เด็ก 2-11 ขวบ X,xxx.- 
พักกับผูใหญไมมีเตียง

คารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ 
คาที่พัก 3 คืน 
คาอาหารตามที่รายการระบุ  
คาเครื่องดื่มระหวางการเดินทาง 
คาธรรมเนียมเขาชมตามระบุ 
คาเรือและรถทองถิ่นนำเที่ยว 
ตามรายการระบุ 
คามัคคุเทศกและทีมงาน
คาประกันการเดินทางวงเงินทานละ 
1,000,000 บาทสำหรับเสียชีวิต และ 
500,000 บาทสำหรับอุบัติเหตุ

อัตรานี้รวม  อัตรานี้ไมรวม  
คาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรทุกชนิด
นอกเหนือจากรายการ
คาอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น หรืออาสา  
คาธรรมเนียมผานแดน
คาใชจายสวนอื่น ๆ ที่นอกเหนือ 
จากรายการ              
คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
(ในกรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 
ตองแจงลวงหนากอนการชำระเงิน 
หากแจงภายหลังการชำระเงิน 
ทางบริษัทฯจะไมออกยอนหลังใหทุกกรณี)

รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให
ละเอียดกอนทำการจอง
กรุณาปฏิบัติตามที่เจาหนาที่แนะนำเพื่อเปน 
ไปตามมาตรฐาน SHA และเพื่อความปลอดภัย 
ในการทองเที่ยว
กำหนดการเดินทาง ที่พัก รานอาหารนี้ 
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของ 
หมูคณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพ 
ภูมิอากาศขณะนั้น ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
โดยผูจัดไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนประการสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา 
หรือยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทาง 
ในกรณีจำนวนผูเดินทางไมถึง 30 ทาน 
โดยบริษัทจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา

หมายเหตุ : 

อัตราคาบริการ

พิเศษ!! หากทานใชสิทธิ์ตาม 
โครงการทัวรเที่ยวไทย

จายเพียง 60% 
X,xxx.- เทานั้น 

ประหยัดถึง X,xxx.- 

*


