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วนัแรก :  เชยีงใหม ่- สนามบนิอูต่ะเภา - พกั สุดสาคร โฮมสเตย ์ปากน า้ประแสร ์ระยอง                                                                                         

(-/L/D) 

09.25   ทุกท่านเดนิทางถงึสนามบนิอูต่ะเภา จากนัน้น าท่านไปยงั บา้นสดุสาคร โฮมสเตย ์ 

ปากน ้าประแสร ์จ.ระยอง 

11.00-12.00  รับประทานอาหารกลางวนั (1) ทีโ่ฮมสเตย ์

13.00-15.00  กจิกรรม (น่ังมอไซคส์ามลอ้พ่วง) เทีย่วทุง่โปรงทอง, ศาลกรมหลวงชุมพร  

ศาลเจา้แมต่ะเคยีน, เรอืรบหลวงปากประแสร,์ สะพานประแสรส์นิ  

และชอ้ปป้ิงตลาดเกา่ประแสร ์  

 

 
 

16.00-17.00  ทุกทานพรอ้มกนัที ่ท่าเรอื ของรสีอรท์ เพือ่ไปลอ่งแพเปียก (รวมกบัท่านอืน่) 

 

 
**หลงักลบัจากลอ่งแพเปียกเปลีย่นเสือ้ผา้ พรอ้มเพือ่ลงมารับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร** 

 

18.30-20.00  รับประทานอาหารเย็น (2) รา้นอาหาร ของ โฮมสเตย ์(อาหารแบบเซทโต๊ะ) 
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วนัทีส่อง :  ด าน า้ 2 จดุ (เทีย่ว เกาะมนัใน เกาะมนักลาง เกาะทะล)ุ                   (B/L/D)                                                                  

07.00     รับประทานอาหารเชา้ (3) ที ่โฮมสเตย ์ชา กาแฟ ขา้วตม้ทะเล 

10.00   น าท่านลงเรอื เทีย่ว 3 เกาะ เกาะมนัใน ดฟูารม์เตา่ทะเล ชมทะเลแหวก ด าน ้า 

1 จุด ที ่เกาะมนักลาง ด าน ้าจุด ที ่2 ที ่เกาะทะลุ 

12.00    รับประทานอาหารกลางวนั (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30-20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (5) รา้นอาหาร ของ โฮมสเตย ์(อาหารแบบเซทโตะ๊) 

 

วนัทีส่าม :  ซือ้ของฝาก บา้นเพ – สง่สนามบนิอูต่ะเภา                                    (B/-/-)                                                                  

07.00     รับประทานอาหารเชา้ (6) ที ่โฮมสเตย ์ชา กาแฟ ขา้วตม้ทะเล 

09.00-09.30  Check Out (ตรวจสอบสมัภาระกอ่นคนืกญุแจหอ้งพัก) 

10.30-13.00  แวะชอ้ปป้ิง ซือ้ของฝากกอ่นกลบั ที ่ตลาดบา้นเพ 

**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

15.00-16.00 ถงึสนามบนิอูต่ะเภา ท าการเช็คอนิที ่เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี  

18.15   ออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่ เทีย่วบนิที ่FD103 (18.15-19.33)  

19.33    เดนิทางถงึ จ.เชยีงใหม่ โดยประมาณ โดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหตุ รายการและเวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ทีพ่กั (3-4 ทา่น/หอ้ง) 

 

บา้นสดุสาคร โฮมสเตย ์2 คนื 

 
สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้ง: ทวี,ี แอร ์,ฟร ีน ้าดืม่ ,ผา้เช็ดตวั 

( ควรน าไป สบู ่/ครมีอาบน า้ แซมพู ) 

 

 

สิง่ทีแ่นะน าใหท้า่นน าตดิตวัไปดว้ย: กลอ้งถา่ยรปู, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารกัษาโรค

ประจ าตวั, รองเทา้แตะ, ชุดส าหรบัเลน่น า้, ผา้ขนหนูส าหรบัเช็ดตวั,หมวก 

 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น 

4 คน 7,350.- 

6 คน 6,450.- 

8 คน 5,950.- 

16-18 คน/2ตู ้ 5,850.- 

20-24 คน/3ตู ้ 6,250.- 

30-34 คน/4ตู ้หรอื1BUS 6,950.- 

40 คน/BUS 6,550.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1. คา่รถตู ้จ านวน 1 คัน รับ-สง่ ตามโปรแกรมระบุ   

2. ทีพ่ักโฮมสเตย ์สดุสาคร ระยอง 2 คนื (พัก 3-4ท่านขึน้ไป/หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้ 

3. กจิกรรม เทีย่ว 2 เกาะ เกาะมันใน ดฟูารม์เตา่ทะเล ชมทะเลแหวก ด าน ้าเกาะมันกลาง (ร่วมกบัท่าน

อืน่) พรอ้มอาหารกลางวนั  

4. อาหาร 6 มือ้ ทีโ่ฮมสเตย ์ 

5. ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางวงเงนิ 1,000,000บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ต ัว๋โดยสาร ไป - กลบั  

2. คา่ทปิคนขบั   

3. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
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4. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ถา้ม ีเชน่ คา่ขนม หรอื อาหารนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทาง

แลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด   

                                                                                                                                                           

กรณีช าระเงนิ 

- ช าระมัดจ า ท่านละ 50% ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวันท าสญัญา ของคา่ทัวร ์

- ช าระอกี 50% กอ่นการเดนิทาง 7วนั 

 *** ช าระดว้ยเงนิสดเท่านัน้ กรณี ถา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ ทางบรษัิทคดิคา่บรกิารเพิม่ 2.6% *** 

      

ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 20 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าด าเนินการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์       

***ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

 

  


