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16.00 น. พร	อมกันท่ีจุดนัดหมาย พร	อมพบเจ	าหน	าท่ี Ruby travel คอยบริการต	อนรับตรวจสัมภาระ 
ระหว*างทาง บนรถเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนรถ,ร	องเพลง 
 

06.30 น.  แวะทําธุระส*วนตัว ท่ีป34มน้ํามัน พร	อมอิสระรับประทานอาหารเช	าท่ี ระหว*างทาง    
09.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพักไปเท่ียวชมเพ่ือเดินทางกลับ(นําสัมภาระข้ึนรถ) เพ่ือเดินทางมุ*งสู*จันทบุรี 

เดินทางไปยัง โบสถ@คาทอลิค เปAนโบสถ@คริสต@นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก  
เดิมมีหลังคาเปAนยอดแหลมแต*มีการรื้อส*วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือไม*ให	เปAน
เปGาหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต*งโบสถ@ไม	ฉลุลายประดับกระจกสี เปAนรูปนักบุญใน
ศาสนาคริสต@ รูปป34นพระแม*มารีสีหน	าสงบ เปJKยมประกายเมตตา ยืนอยู*หน	าวิหาร ภายในกลับมีแต*
ความสงบเย็น และงดงามด	วยศิลปะตกแต*ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ จึงมิเพียงเปAนโบสถ@สวยงาม
ท่ีสุด แต*เปAนศูนย@รวมศรัทธาของชาวคริสตท่ีอาศัยในชุมชนนี้ด	วย 

11.00-13.00 น.  เดินทางไปยังท�าจอดรถ วิวทะเล /บางชัน โฮมสเตย� หรือเทียบเท�า อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
 ( คณะนําของท่ีจําเป(นลงเรือหาง(เหมาลํา)เพ่ือเดินทางไปยัง โฮมสเตย� เวลาเดินทาง 35-45 นาที)  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ท่ี โฮมสเตย@ ( อาหารเติมได	 ) 

วันท่ีหน่ึง  เชียงใหม� – จ.จันทบุรี                                                         (-/-/-) 

วันท่ีสอง  บ านไร แผ�นดิน – ล�องแพชมเหย่ียวแดง- ทะเลแหวกทรายดํา-พัก โฮมสเตย/  จันทบุรี       
(-/L/D) 
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บ*าย เช็คอินเข	าห	องพัก พักผ*อนตามอัธยาศัย 

***ห องพักแบบนอน 4-6-8 ท�าน/ห อง ห องพักแอร/ ห องนํ้ารวม (ห องนํ้าในห องพัก)***   
16.00-17.00 น.  คณะทุกท*านพบกัน ณ ลานกิจกรรมหน	าโฮมสเตย@อีกครั้ง เพ่ือนําท*านสนุกสนานกับ 
กิจกรรมไฮไลท/ของบ านไร แผ�นดิน คือ การล�องแพชมฝูงนกและฝูงเหย่ียว ช*วงเย็นจะบินวนเหนือน้ํา  
จากนั้นทําท*านสู*ทะเลแหวกทรายดําเริ่มกิจกรรม เล*นแพเปJQยก , ชมเหยี่ยวแดง , พายเรือคายัก  

 
18.30-22.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2)บุฟเฟ�ย�อ่ิมไม"อ้ัน+คาราโอเกะรวม(ถึง4ทุ"ม) 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช	า (3) ณ โฮมสเตย@ (ข	าวต	มทะเล/กาแฟ//โอวัลติน//ขนมป3ง)หลังจาก
น้ันทุกท*าน Check out (สํารวจสัมภาระทุกคร้ังก*อนคืนกุญแจห	อง)  
10.00 น.   ลงเรือหางยาวกลับฝ3Kง รถรอรับคณะท่ีท*าลานจอดของ  โฮมสเตย@   
  - เท่ียววิวชมเนินพญา 
  - ศูนย@ศึกษาธรรมชาติอ*าวคุ	งกระเบน 
  - เจดีย@บ	านหัวแหลม 
  - ป[าโกงกาง ทุ*งโปรงทอง  

- สวนผลไม	 ( มิ.ย.-ก.ค.) ไม*รวมค*าเข	าชมสวน 
บ*าย   เดินทางเข	า Check in ระยอง/ พัทยา  
 

06.30-07.30 น.  รับประทานอาหารเช	า(4) ท่ี ห	องอาหาร   
08.00-11.00 น.  Check out เตรียมตัวขึ้นรถเพ่ือออกเดินทางโรงแรมท่ีพัก แวะซื้อของฝาก 
   เดินทางกลับเชียงใหม* ก�อนกลับ แวะซื้อของฝาก  

วันท่ีสาม    บ านไร แผ�นดิน – อิสระเล�นนํ้าทะเล  ระยอง/พัทยา                  (B/-/-) 

วันท่ีสี่   ระยอง/ พัทยา-เดินทางกลับ เชียงใหม�                           (B/-/-)                           
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แวะ เท่ียวตลาดนํ้าหลวงปู[ทวด อยุธยา อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  

 
เดินทางกลับ อิสระอาหารเย็น  
00.00 น.     เดินทางถึง จ.เชียงใหม� โดยประมาณ โดยสวัสดิ์ภาพพร อมความประทับใจ 
 

** โปรแกรมอาจแตกต�างจากรายละเอียดทัวร/ ขึ้นอยู�ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้ําและความคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค าเปCนท่ีหนึ่ง ** 

สิ่งท่ีแนะนําให ท�านนําติดตัวไปด วย: กล องถ�ายรูป, แว�นกนัแดด, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเท าแตะ, ชุดสําหรับเล�น
น้ํา, ผ าขนหนูสําหรับเช็ดตัว,หมวก 

อัตราค�าบริการทัวร/**ไม�รวมภาษี**   

ท่ีพัก สําหรับ 6 ท�าน 

ราคา บาท/ท�าน 

สําหรับ 8 ท�าน 

ราคา บาท/ท�าน 

โรงแรม ไอบิส พัทยา 6,690.- 5,890.- 

พิมพ/ธาราบีส รีสอร/ท 

แหลมแม�พิมพ/ ระยอง 

6,390.- 5,590.- 

 

 

 

 

 

ราคาน้ีรวม 
1. ค*ารถตู	 ตามโปรแกรม ท่ีระบุบ 
2. ค*าโรงแรมท่ีพัก ระยอง/พัทยา 1คืน พักห	องละ 2ท*าน +
โฮมสเตย@ จันทบุรี1คืน( พักห	องละ 4-8ท*าน) 
3. ค*าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม 
4. ประกันอุบัติเหตุระหว*างเดินทาง วงเงินท*านละ 1,000,000 
บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม@) 
สําหรับการเดินทางตลอดการเดินทาง 

 

ราคาทัวร/ไม�รวม 
1. ไกด/นําเท่ียว 
2. ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% 
3. ค*าใช	จ*ายส*วนตัว อาทิ ค*าซักรีด, มินิบาร@ในห	อง, รวมถึง
ค*าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (ชําระตรง) 
4. ทิปพนักงานขับรถ 
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หมายเหต ุ
- ราคาและรายการท*องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได	ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน@ของผู	
เดินทางเปAนสําคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม*รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท*านใช	บริการของทางบริษัทฯไม*ครบ อาทิ ไม*เท่ียวบาง
รายการไม*ทานอาหารบางม้ือ เพราะค*าใช	จ*ายทุกอย*าง ทางบริษัทฯได	ชําระค*าใช	จ*ายก*อนออกเดินทางแล	ว 
- ทางบริษัทฯจะไม*รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท*องเท่ียวเอง 
- เม่ือท*านตกลงชําระเงินไม*ว*าท้ังหมดหรือบางส*วนกับทางบริษัทฯ ถือว*าท*านได	ยอมรับในเง่ือนไขข	อตกลง
ต*างๆ ท่ีได	ระบุไว	แล	วท้ังหมด 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                     
- ชําระมัดจํา ท�านละ 50%  ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือ วันทําสัญญา ของค�าทัวร/ 
 * ชําระด วยเงินสดเท�าน้ัน กรณี ถ	าชําระด	วยบัตรเครดิต บริษัทคิดค*าบริการเพ่ิม 3% * 
- แจ	งล*วงหน	า 20 วันก*อนการเดินทาง หักค*าดําเนินการต*างๆ รวม 30 % ของราคาทัวร@                                                           
- แจ	งล*วงหน	า 15 วัน ก*อนการเดินทาง หักค*าดําเนินการต*างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร@                                               
- แจ	งล*วงหน	า 1-10วัน ก*อนการเดินทาง หักค*าดําเนินการต*างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร@                                  
** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม�มีการคืนเงินทั้งหมด 
- ในกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ เช*น พายุ, สึนามิ หรือไม*สามารถเดินทางได	 (ต	องมีหนังสือจากทางกรมการ
เจ	าท*าไม*อนุญาตให	มีการเดินทางไปเกาะต*างๆ) ทางเราจะคืนเงินในการจองทัวร@คืนกลับให	กับทางลูกค	า 
70%จากราคาตามเอกสารการจองทัวร@ ทางบริษัทจะคืนเงินกลับให	ภายในระยะเวลาอย*างน	อย 30 วัน นับ
จากวันท่ีถึงกําหนดวันเดินทางดังกล*าว 
 
 


