
 
 
 

เกาะเสม็ด-โฮมสเตย ์ปากน า้ประแส    

4วนั 2คนื 

เดนิทางโดยรถตู ้VIP / เร ิม่ตน้ที ่6 ทา่น 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วนัแรก  เชยีงใหม ่- ระยอง                                         (-/-/-) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.30 น. คณะออกเดนิทางโดยรถตู ้ 

วนัสอง  ระยอง-ไหวศ้าลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ-เรอืรบหลวงประแส      (B/L/D) 

06.00 น. เดนิทางถงึ จ.ระยอง พรอ้มแวะท าธุระสว่นตัวทีปั่ม้น ้ามัน  

พรอ้ม รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม ในเมอืงระยอง (มือ้ที1่)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมจังหวัดระยอง จังหวัดทีไ่ดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่กวี

เอกของกรุงรัตนโกสนิทร ์“สนุทรภู”่  



 
 
 
10.00 น. เดนิทางไปยัง ปากน า้ประแส แวะไหว ้ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ ภายในศาลประดษิฐาน

รูปหลอ่เทา่องคจ์รงิของพลเรอืเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชมุพรฯ พระบดิาแหง่กองทัพเรอื

ไทย และเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวเมอืงระยอง เทยีวบา้นปากน า้ประแสเป็นชมุชนรมิแมน่ ้า

ประแสแตด่ัง้เดมิ เมือ่คราวสมเด็จพระพทุธเจา้หลวงเสด็จผ่านมาทางภาคตะวันออก ไดท้รง

บันทกึไวใ้นจดหมายเหตรุายวันถงึปากน ้าประแสนี้ไวว้า่ มองจากปากน ้าประแสเขา้ไปมบีา้นเรอืน

อยูร่าวรอ้ยหลังคาเรอืน ภายหลงัเสด็จคนืพระนครไดพ้ระราชทานทีด่นิและชือ่แกวั่ดสมมตเิทศ

ฐาปนาราม (วัดแหลมสน) ซึง่เดมิเคยเป็นทีต่ัง้กองทหารเป็นตลาดรมิน ้าของชาวไทย จนี มาแต่

เกา่กอ่น อาชพีหลัก คอื การท าประมงเพาะเลีย้งกุง้ ท าแมงกะพรุน ท าปลากรอบ กะปิ น ้าปลา 

สภาพบา้นเรอืนเกา่ๆ 

ชม เรอืรบหลวงประแส เป็นเรอืรบซือ้ตอ่มาจากมลรัฐแคลฟิอเนียร ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่

กองทพัเรอืไดน้ าเขา้ประจ าการเมือ่ปี พ.ศ. 2498 และปลดประจ าการไปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 และ

เทศบาลต าบลปากน ้าประแส ไดป้ระสานงาน น ามาจอดไวบ้รเิวณปากแมน่ ้าประแสฝ่ังตรงขา้มวัด

สมมตเิทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) เพือ่เป็น สัญลกัษณ์หนึง่ของบา้นปากน ้าประแส  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที2่) ที ่รา้นอาหาร 

14.00 น. คณะเขา้ทีพั่ก สดุสาคร โฮมสเตย ์1 คนื หรอืเทยีบเทา่ 

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ที ่(มือ้ที3่) ที ่รา้นอาหารของรสีอรท์  

22.00 น. พรอ้มพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วนัสาม  ปากน า้ประแส ระยอง -สะพานประแสสนิ– เกาะเสม็ด -อสิระเลน่น า้      (B/L/อสิระ) 

06.00 – 07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ พรอ้มเก็บสัมภาระกระเป๋า 

09.00 น.  เดนิทางจาก โฮมสเตย ์ปากน ้าประแส ไปเกาะเสม็ด 

แวะเทีย่วชม สะพานประแสสนิ 

11.00 น.  ลงเรอืทีท่า่เรอืเทศบาล บา้นเพ ขา้มไปยังเกาะเสม็ด ที ่หาดทรายแกว้ เกาะเสม็ด 

11.45 น.  เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะเสม็ด จากนัน้น่ังรถสองแถว เพือ่เดนิทางไปรสีอรท์ ทีพั่ก   

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ที ่ รา้นอาหาร 

อัธยาศัย เลน่น ้าทะเลรมิชายหาดของรสีอรท์ หรอื เลอืกกจิกรรม ทางน ้าไดต้าม

อัธยาศัย เชน่ บานาโบต๊ (คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมไมร่วมในแพคเกจ) 

ทีพ่กั      ทรายแกว้วลิลา่ รสีอรท์  1 คนื ( พัก 2ทา่น/หอ้ง) หรอืเทยีบเทา่ 

18.00-22.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ (อสิระ) ที ่รา้นอาหารบนเกาะ 

 

วนัทีส่ ี ่  เกาะเสม็ด-ตลาดบา้นเพ-ตลาดน า้ 100ปี – เชยีงใหม ่                        (B/อสิระ/D)     

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที5่) พรอ้มเก็บสัมภาระกระเป๋า 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัทีล่อ๊บบีข้องโรงแรม น าทกุทา่นน่ังรถสองแถว เพือ่ไป ลงเรอืทีท่า่เรอื 

เพือ่กลับไปยังระยอง  

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดบา้นเพ เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ผลติภัณฑอ์าหารทะเลแหลง่

ใหญ่ของจังหวัดระยอง เชน่กะปิ น ้าปลา กุง้แหง้ ปลาหมกึ โมบายเปลอืกหอย ฯลฯ 



 
 
 
12.00 น. ออกเดนิทางไปยังตลาดน ้า 100ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชม.) 

รบัประทานอาหารกลางวนั (อสิระ)   ตลาดคลองสวน 100 ปี ต ัง้อยูร่มิคลองประเวศนบ์ุรรีมย ์ 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับเชยีงใหม ่ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) รา้นอาหาร 

00.00 น. กลับถงึเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพ 

--------------------------------------------------------------------- 

**หมายเหต ุรายการและเวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถา่ยรปู, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารกัษาโรคประจ าตวั, รองเทา้แตะ, ชุด

ส าหรบัเลน่น า้, ผา้ขนหนสู าหรบัเช็ดตวั, หมวก 

** รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้กับความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง** 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร(์ไมร่วมภาษ)ี  

เดนิทาง 1ตู ้ 6-7ทา่น/1ตู ้ 8-9ทา่น/1ตู ้ พกัเดีย่วเพิม่ 

คา่บรกิารทวัร ์2 คนื :ราคา(บาท/ทา่น) 9,700.- 8,200.- 2,200.- 

 

เดนิทาง 2ตู ้ 12-15 ทา่น/2ตู ้ 16-18ทา่น/2

ตู ้

พกัเดีย่วเพิม่ 

คา่บรกิารทวัร ์2 คนื :ราคา(บาท/ทา่น) 8,400.- 7,200.- 2,200.- 

 

เป็นราคาเร ิม่ตน้ ข ึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล โปรดสอบถามทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

 

ราคานีร้วม 

- คา่เรอืเมล ์ไปกลับ  เกาะเสม็ด   

- รถสองแถว ทา่เรอืไปยังรสีอรท์  

- คา่รถตู ้VIP 9 ทีน่ั่ง  เดนิทางตามโปแกรม 

- คา่อาหาร  ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม พรอ้มอาหารวา่ง ตลอดการเดนิทาง 

- คา่ทีพั่ก บนเกาะเสม็ด 1 คนื , โฮมสเตย ์ปากน ้าประแส ระยอง 1คนื 

- คา่ธรรมเนียมอทุยานฯ ,เรอืไปกลับ  

- บรกิารไกดต์ลอดการเดนิทาง 1ทา่น  

- ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ส าหรับการเดนิทางตลอดการเดนิทาง 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

- ทปิไกด ์และพนักงานขับรถ 



 
 
 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง   

- มดัจ า ณ วนัทีจ่องทวัร ์30% ของคา่บรกิารทวัร ์ราคานีเ้ป็นราคาเงนิสดเทา่น ัน้   

กรณีช าระดว้ยบตัรเครดติ ทางบรษิทัขอชารท์ 2.6 % ของยอดของทีร่ดู                                                                                                                                                                                         

- แจง้ลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 80 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด ** 

- ส าหรับคา่ตั๋วโดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามเพิม่เตมิและเช็คราคาไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ารเ์รน้ทท์ัล จ ากดั 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


