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วนัที ่1 : เชยีงใหม ่– สนามบนิอูต่ะเภา – ด าน า้เกาะจวง(แสมสาร) – เขา้ทีพ่กั จอมเทยีน       (-/-/-)                                             

คณะเดนิทางทางถงึสนามบนิกอ่นลว่งหนา้ 2 ชม. เพือ่ท าการเช็คอนิ (เคารเ์ตอร ์ปิด 45

นาท ี)พรอ้มพบเจา้หนา้ที ่Ruby travel คอยใหบ้รกิารเช็คอนิ 

09.25 เดนิทางถงึสนามบนิอูต่ะเภา รับกระเป๋า รถตู ้รอรับคณะเดนิทางไปท่าเรอื เลา้ท ์

O.P.Snorkeling  

11.00-14.00    เดนิทางไปยงัท่าเรอืสวุรรณรักษ์ เพือ่ไปด าน ้า บรเิวณเกาะจวง อา่วแสมสาร  

(ไมล่งหาด) 

 

 
 

** ทุกท่านสามารถ อาบน ้า เปลีย่นเสือ้ผา้ไดท้ี ่เลา้ท ์O.P.Snorkeling มหีอ้งอาบน ้าไวบ้รกิาร 

แนะน า: ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับเปลีย่นเสือ้ผา้ และถุงพลาสตกิไวส้ าหรบัใสเ่สือ้ผา้เปียก ** 

 

14.30  อสิระรบัประทานอาหารบรเิวณ ทา่เรอื (อสิระ) รา้นอาหาร 

16.00-16.30  เดนิทางเขา้ทีพ่ัก โรงแรมจอมเทยีน ไฮโซเทล หรอืเทยีบเท่า 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   

 

วนัที ่2 :  เกาะขาม 1เดย ์- เลน่น า้ หาดเตยงาม – งานเลีย้ง                                        (B/-/-) 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ที ่โรงแรม (1)  

08.30-14.00   พรอ้มกนัทีล็่อบบี ้เพือ่เดนิทางไปยังท่าเรอืขา้มเกาะขามรอบ 10.00 น. 

(ตอ้งไปถงึท่าเรอืกอ่น1ชัว่โมง) 

เกาะขาม หรอื อทุยานใตท้ะเลเกาะขาม  เป็นเกาะเล็กๆทีต่ัง้อยู่ที ่อ.สตัหบี ใกล ้ๆ กบั

เกาะแสมสาร อยู่ภายใตก้ารดแูลของกองทัพเรอื 

อสิระอาหารกลางวนับนเกาะขาม  
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หลงัจากไดร้ับตัว๋แลว้ ทุกท่านจะตอ้งไปขึน้รถสองแถว ทีท่่า กองทัพเรอืเตรยีมไวใ้หน้ะ

คะ่ น่ังรถไปประมาณ 5 นาท ี(900 เมตร) ตอ้งไปรอควิลงเรอื ทหารจะเรยีกลงเรอืตาม

ควิทีเ่ขยีนไวห้ลงับัตรคะ่ เราได ้

 

 

 

 
 

สิง่อ านวยความสะดวกบนเกาะขาม 

รา้นคา้ขายอาหารและเครือ่งดืม่บนเกาะขาม , หอ้งอาบน ้า-หอ้งสว้มบนเกาะขาม 

วทิยากรบรรยายใหค้วามรูแ้ตนั่กท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์บนเกาะขาม 

เสือ้ชชูพีและหนา้กากด าน ้า (Snorkel)  / 2 ชม.(ตอ้งใชบ้ัตรประจ าตวั หรอืบัตรแสดงตนอย่างใดอย่างหนึง่

เพือ่เป็นหลกัฐานในการรับอปุกรณ ์และรับคนืเมือ่น าอปุกรณม์าสง่คนื ไม่เกนิ 10 ท่าน/1 บัตร) 

เรอืทอ้งกระจกชมปลา ปะการัง *** / เทีย่ว ( 1 รอบ รับผูโ้ดยสารได ้30 ท่าน) 

 

13.00 น. ลงเรอืเดนิทางกลบัขึน้ฝ่ัง แวะ หาดเตยงาม หรอื อา่วนาวกิโยธนิ เดมิชือ่ อา่วตากนั หรอื 

อา่วทุ่งไกเ่ตีย้ บรเิวณกลางอา่วมเีกาะขนาดเล็ก อยู่หนึง่เกาะชือ่วา่ เกาะไกเ่ตีย้ เป็นเขต

อนุรักษ์ปะการังเขากวาง สาเหตทุีเ่รยีกแห่งน้ีวา่หาดเตยงาม เพราะบรเิวณรมิหาดแหง่น้ี

มตีน้เตยทะเลขึน้เป็นจ านวนมาก และดว้ยพืน้ทีเ่หมาะส าหรับการพักผ่อนรมิทะเล มหีาด

ทรายยาว น ้าทะเลทีใ่สพรอ้มกบัธรรมชาตริอบๆ /อสิระอาหารกลางวนับรเิวณหาดเตย

งาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.  เดนิทางกลบัทีพ่ัก เชญิท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั / อสิระอาหารเย็น 

 

วนัที ่3 : ตลาดน้า้ส ีภ่าค – ถา่ยรปูสวยๆ ที ่ไรอ่งุน่ซเิวอรเ์ลค – สนามบนิอูต่ะเภา                 (B/-/-)            

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (2)  

10.00 น. Check out ออกจากโรงแรมที ่(ตรวจสอบสมัภาระกอ่นคนืกญุแจหอ้งพัก)  

จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 

กอ่นกลบั มทีัง้ของฝากและของใช ้ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย ที ่ตลาดน า้ 4 ภาค  

อสิระอาหารกลางวนั 
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บา่ย แวะชมและถ่ายรูปสวยๆ ที ่ ไร่องุ่นใกลเ้มอืงพัทยา นาม“ซลิเวอรเ์ลค”(Silverlake) เป็น

อาณาจักรทัง้ผลติและจ าหน่ายองุ่นสด ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากองุ่น  / อสิระอาหารเทีย่งตาม

อธัยาศยั ทีไ่ร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค 

 

 

 

 

 

  คณะเดนิทางเขา้สนามบนิอูต่ะเภา เพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม ่

 เครือ่งบนิเหนิฟ้ามุ่งหนา้สูส่นามบนิเชยีงใหม่  

เย็น เดนิทางถงึเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ...   

 

** โปรแกรมอาจแตกตา่งจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูต่ามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน า้และ

ความค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นทีห่นึง่ ** 

 

ทีพ่กั จอมเทยีน ไฮโซเทล (2 ทา่น/หอ้ง) 

จอมเทยีน ไฮโซเทล 2 คนื 

 

   
 



 

                                     

 

 

 RD63-A-PT001 

   
 

 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

4 คน 6,290.- 1,400.- 

6 คน 5,090.- 1,400.- 

8 คน 4,590.- 1,400.- 

16-18 คน/2ตู ้ 4,590.- 1,400.- 

20-24 คน/3ตู ้ 4,890.- 1,400.- 

30-34 คน/4ตู ้หรอื1BUS 6,290.- 1,400.- 

40 คน/BUS 5,990.- 1,400.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1. คา่รถตู ้10 ทีน่ั่ง จ านวนรถตูข้ ึน้อยู่กบัจา้นวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง รับสนามบนิอูต่ะเภา-เดนิทางตามโปรแกรมระบ ุ

2. คา่โรงแรม ไฮโซเทล หาดจอมเทยีน หรอืเทยีบเท่า ทีพ่ัก 2 คนื (พัก2ท่าน/หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้ 

3. คา่ด าน ้า เกาะจวง (แสมสาร) (ร่วมกบัท่านอืน่) พรอ้มอปุกรณด์ าน ้า ฟร!ี ภาพถ่ายใตน้ ้า (เป็นไฟลภ์าพนะคะ่) 

4. คา่ตัว๋เรอื ไป-กลบั และ คา่อทุยานเกาะขาม (ร่วมกบัท่านอืน่) ส าหรับคนไทย  

*ตา่งชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 400 บาท* 

5. คา่เขา้ไร่องุ่นซเิวอรเ์ลค 

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

กรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ตัว๋โดยสาร เครือ่งบนิ ไป - กลบั  

2. คา่ทปิคนขบั   

3. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

4. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ถา้ม ีเชน่ คา่ขนม หรอื อาหารนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด                                                                                                                                                             
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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 หักค่าด 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 

 


