
 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่เดนิทาง 23-25 ก.ย. และ 7-9 , 28-30 ต.ค.65 

บนิสบายกระเป๋า ราคาแพ็คเกจรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 5,990 บาท 
จนัทบรุ-ีบา้นไรแ้ผน่ดนิ - ลอ่งแพเปียก ชมฝงูเหยีย่ว     

 

06.30 น.  คณะทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิเชยีงใหม ่เช็คอนิเคารเ์ตอรส์าย การบนิ ไลออนแอร ์ 

08.10-09.25 น.ออกเดนิทางจาก เชยีงใหม ่โดยสายการบนิ ไลออนแอร ์เทีย่วบนิ SL 507   

09.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง **รถตูร้อรับสนามบนิดอนเมอืง** จากนัน้น าทา่นเดนิ ไปยัง 

รับประทานอาหารกลางวัน (อสิระรบัรบัประทานอาหารกลางวนั) ระหวา่งทาง 

บา่ย เทีย่วชม จดุชมววิเนนินางพญา จดุชมววิยอดฮติ 

มองเห็นววิทะเลกับถนนทีค่ดเคีย้วสวยงาม 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นเ้า้ เช็คอนิทีพั่ก รัตนปรุะ บชี รสีอรท์  

เจา้หลาว-แหลมเสด็จ หรอืเทยีบเทา่ 

   

    
    

   อสิระพักผอ่นชายหาดหนา้โรงแรม หรอื เลน่สระวา่ยน ้า้องโรงแรม 

18.00-20.00น.   น าทา่นไปรับประทานอาหารเย็น (1) ที ่หอ้งอาหารรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัแรก :    เชยีงใหม ่– สนามบนิดอนเมอืง, จดุชมววิเนนิพญา – หาดเจา้หลาว          (-/-/D)                                                                                             



 

 

 

 

 

 

 

07.30น. รับประทานอาหารเชา้(2) ทีโ่รงแรม 

09.00 น. Check out ออกจากโรงแรม (ตรวจสอบสมัภาระกอ่นคนืกญุแจหอ้งพัก) จากนัน้น าทา่นแวะ

เทีย่วชม โบสถส์นี า้เงนิ วดัปากน า้แมมหน ูทีด่ว้ยสภาพพืน้ที่้ องวดัทีอ่ยูต่ดิกับทะเลจงึ

ท าใหโ้ครงสรา้งพระอโุบสถเกา่ผกุรอ่น จงึสรา้งอโุบสถห์ลังใหมโ่ดยใชพ้ืน้สี้ าวเป็นหลักตัด

ดว้ยกระเบือ้งเซรามกิสนี ้าเงนิเป็นลวดลายตา่งๆเพือ่เคลอืบชัน้ปนูป้องกันน ้าเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 น. ลงเรอืทีท่า่เทยีบเรอื้ลงุ (ใชเ้วลา30นาท)ี เรอืหางยาว เหมาล า 1 ล า 

13.00 น.  น าทา่นเดนิทางยัง โฮมสเตย ์ รับประทานอาหารกลางวนั(อาหารทะเลพืน้บา้น)(3) 

   ที ่โฮมสเตย ์

 เช็คอนิเ้า้หอ้งพัก พักผอ่นตามอัธยาศัย  

 ( หอ้งพกัแบบโฮมเตย ์พกัหอ้ง 2-4 ทา่น/หอ้ง ) 

15.00 น.    ทกุทา่นพบกนั ณ ลาน หนา้บา้นพกั เพือ่เตรยีมตวัลงแพ 

16.00 น.  น าทา่นสนุกสนานกับ กจิกรรมไฮไลทม์องบา้นไรแ้ผน่ดนิ การลอ่งแพชมฝงู

   นกและฝงูเหยีย่ว  ชว่งเย็นจะบนิวนเหนอืน ้า ชมทะเลแหวกทรายด า  

 (สนัทรายทะเลแหวก ม ึน้อยูก่บัฤดนู า้ม ึน้ น า้ลง) 

 

   
 

18.30 - 22.00 น.   รับประทานอาหารเย็น พรอ้มบรกิารซฟีู๊ ด (4) (แบบเซทโตะ๊) ณ โฮมสเตย ์เตมิได ้

   ไมอ่ัน้สนุกสนานกับคาราโอเกะ ถงึ 22.00น.   

   **เครือ่งดืม่ น ้าเปลา่ น ้าแ้็ง น ้าอัดลม น ้าผลไมฟ้รตีลอดการเ้า้พัก เบยีรส์ดฟร ี

   18.00-20.00 น.** 

 

 

 

 

วนัทีส่อง :       น ัง่เรอืเมา้หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ - บา้นไรแ้ผน่ดนิ - ลอ่งแพเปียก ชมฝงูเหยีย่ว    

(B/L/D)                



 

 

 

 

 

 

 
 

 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (5) ทีโ่ฮมสเตย ์้า้วตม้ทะเล (้นมปังป้ิง ชา กาแฟ โอวลัตนิ ้นม

  ถว้ย)ชมบรรยายกาศ ชายหาดยามเชา้ เก็บภาพสวยกอ่นออกเดนิทางตอ่ 

09.30 น. เช็คเอาทอ์อกจากทีพั่ก เพือ่เดนิทางตอ่ไปยัง   

เทีย่วชุมชนเกา่ ชุมชนรมิน า้จนัทบรูณ์ และ อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั) ที ่ตลาดชมุชนเกา่ 

17.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง เช็คอนิ สายการบนิ ไลออน แอร ์

20.05-21.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิไลออนแอร ์เทีย่วบนิ SL518 

21.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวสัดภีาพ พรอ้มความสุ้ สนุกสนานประทับใจ 

 

************************ 

***หมายเหต ุรายการและเวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ เดนิทางต ัง้แต ่10-20 ทา่น   
 

ทีพ่กั 

รัตนปรุะ บชี รสีอรท์ 1 คนื ( 2ทา่น/หอ้ง) 

บา้นทะเลดาว โฮมสเตย ์1 คนื ( 2-4ทา่น/หอ้ง) 

ราคา(บาท/ทา่น) 

10 ทา่น/1ตู ้

ไมม่ไีกด ์

ราคา(บาท/ทา่น) 

20 ทา่น/ 3ตู ้

ไกดร์อรบัสนามบนิ

ดอนเมอืง 

เดนิทาง 23-25 ก.ย.  

และ  7-9 , 28-30 ต.ค.65 5,990.- 7,490.- 

 

**ยกเวน้การเดนิทาง ชว่ง 12 - 17 ตลุาคม 2565 และ  21 - 25 ตลุาคม 2565 ** 

 

วนัทีส่าม :  ชุมชนน า้จนัทบรณู์  - อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล – สนามบนิดอนเมอืง –  

(B/-/-)                                                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 

- รถตู ้10 ทีน่ั่ง จ านวน 1-3 คัน น าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงาน้บัรถและน ้ามัน 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

- คา่กจิกรรมลอ่งแพเปียกทีโ่ฮมสเตย ์

- คา่เรอืหางเหมาล า เ้า้โฮมสเตย ์

- คา่ทีพั่กรัตนะปรุะ 1 คนื พัก 2ทา่น/หอ้ง พรอ้มอาหารเชา้ + คา่ทีพั่กโฮมสเตย ์1 คนื (หอ้งพัก2-4ทา่น/

หอ้ง)   

- คา่เ้า้สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรมส าหรับคนไทย 

- รอรบัทีส่นามบนิดอนเมอืง  

- มัคคเุทศกด์แูลคณะตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น **ส าหรับคณะ 20ทา่น้ึน้ไป** 

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

(เงือ่นไ้ตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื

รายการ 

 (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่มคัคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ทปิไกด ์และพนักงาน้บัรถ 

เง ือ่นไมการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมัดจ าทา่นละ 50%  ณ วนัทีต่กลง ซือ้้าย หรอืวนัท าสญัญา ้องคา่ทัวร ์   

- สว่นทีค่า้งช าระๆ กอ่นการเดนิทาง 15วนักอ่นการเดนิทาง  

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ้องราคาทัวร ์     

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด100% 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์้ องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิาร้องทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่้องสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาท้องตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไ้้อ้ตกลง

ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 


