วันแรก
17.00 น.

เชียงใหม่ – จันทบุรี
ศุกร์ ที่ 11 พ.ค. 61
คณะพร้อมกัน ณ วัดสวนดอก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ทะเลฝั่งตะวันออกโดยรถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น
บริ การน้ าดื่มเย็นๆบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

( กรุณานาของใช้ ส่วนตัวแยกติดตัวขึน้ บนรถ เช่ น แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , ผ้าขนหนู , ยารักษาโรคประจาตัว ,เสื้อ กางเกง ทีต่ ้ องการเปลีย่ นของ
เช้ าอีกวัน เนื่องจากกระเป๋ าใหญ่ เอาลงตอนถึงทีพ่ กั )

วันทีส่ อง
เช้า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

เย็น

จันทบุรี – โอเอซีส ซีเวิลด์ – ระยอง – ชื้อของฝาก
เสาร์ ที่ 12 พ.ค. 61
นาท่านทากิจธุ ระส่ วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (อิสระอาหารเช้า)
นาท่านเดินทางสู่ โอเอซีส ซีเวิลด์ ชมโชว์การแสดงอันแสนฉลาดและความน่ารักของปลาโลมา 2 สายพันธุ์
ไทย นัน่ ก็คือ โลมาปากขวดหรื อโลมาสี ชมพู และโลมาหัวบาตรหรื อโลมาอิระวดี
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดระยอง
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทาง ชื้อของฝากญาติสนิทมิตรสหาย เช่น อาหารทะเลแปรรู ป กุง้ แห้ง ปลาหมึกแห้งหลากหลาย
รู ปแบบ กะปิ น้ าปลา ปลาอินทรี ยเ์ ค็ม ทุเรี ยนทอดกรอบ ทุเรี ยนกวน อื่นๆอีกมากมาย
ได้เวลานาท่านสู่ ที่พกั บ้ านก๋ งชัย ณ ชายหาดบ้ านก้นอ่าว อิสระท่านเล่นน้ าทะเลตามอัธยาศัย เดินเล่น
พักผ่อนริ มชายหาดหรื อนอนเตียงผ้าใบชิลล์ๆริ มหาด
รับประทานอาหารเย็น (1) แบบเมนูอาหารทะเล เช๊ตลงโต๊ะ

วันทีส่ าม
เช้า
จากนั้น
กลางวัน
จากนั้น

เย็น

เทีย่ วชมสวนผลไม้ พร้ อมบุฟเฟต์ ไม่ อ้นั – เรือหลวงจักรีนฤเบศร
อาทิตย์ ที่ 13 พ.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านตะลุย ชมสวนผลไม้ พร้ อมชิ มผลไม้ ตามฤดูกาลแบบบุฟเฟต์ ไม่ อ้นั (ค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมในรายการทัวร์ )
เช่น ทุเรี ยน เงาะ ลองกอง มังคุด สละหวาน เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเยีย่ มชม เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็ นเรื อธงและเรื อบรรทุกอากาศยานลาแรกและลาเดียวของราชนาวี
ไทย ประจาการในส่ วนกาลังรบของกองทัพเรื อ เป็ นเรื อที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน โดยนาแบบมาจากเรื อ
ปริ นซีเปเดอัสตูเรี ยส (Principe de Asturias) ของกองทัพเรื อสเปน โดยปรับปรุ งระบบขับเคลื่อน ระบบ
ควบคุมการบิน ระบบอาวุธ และลดระวางขับน้ าลงเหลือสองในสาม ขึ้นระวางประจาการเมื่อ วันที่ 20 มี.ค.
พ.ศ. 2540 ได้ใช้งานปฏิบตั ิภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบตั ิตลอดน่านน้ าไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่ง
ทะเลอันดามัน
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่
อิสระอาหารเย็น

วันทีส่ ี่
เชียงใหม่
ดึก – เช้าตรู่ เดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

จันทร์ ที่ 14 พ.ค. 61

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทางจานวน 48 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

2,990

บาท (ไม่มีราคาสาหรับเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว)

อัตรานีร้ วม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น จานวน 1 คัน
- ค่าที่พกั ห้องปรับอากาศ 1 คืน (ห้องปรับอากาศ พักห้องละ 2,3,4,6 ท่าน ตามขนาดของห้องพัก) ตามระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  2 มื้อ
- น้ าดื่มบนรถ+ลูกอม+ผ้าเย็น
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกตลอดการเดินทาง
- กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ยอ่ มเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าเข้าสวนผลไม้
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ ในโรงแรม , ค่าซักอบรี ด ทิป ฯลฯ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ
สิ่ งทีค่ วรนาไปด้ วย เสื้ อผ้าสวมสบาย,รองเท้าสวมสบาย,แว่นกันแดด,ครี มกันแดด, ยารักษาโรคประจาตัว
เงื่อนไขการจอง
- เลือกทีน่ ั่งพร้ อมมัดจา จานวน 1,500 บาท
- ส่ วนที่เหลือชาระภายในวันที่ 25 เม.ย. 61 จานวน 1,490 บาท

