วันแรก
…….. น.

เชียงใหม่ – จันทบุรี
พุธ ที่ 21 มี.ค. 61
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อม
ร่ วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกเชิญท่านพักผ่อนบนรถ บริ การน้ าดื่มเย็นๆ
(กรุ ณานาของใช้ส่วนตัวแยกติดตัวขึ้นบนรถเช่นแปรงสี ฟัน,ยาสี ฟัน,ผ้าขนหนูและอื่น ๆ)

วันทีส่ อง
เช้า
จากนั้น

จันทบุรี – วัดเขาสุ กมิ – หมู่บ้านไร้ แผ่ นดิน – กิจกรรมทางนา้
พฤหัสบดี ที่ 22 มี.ค. 61
ทากิจธุ ระส่ วนตัว อิสระอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางถึง วัดเขาสุ กิม เชิญท่านเที่ยวชมความงามของวัดเขาสุ กิมซึ่ งตั้งอยูบ่ นยอดเขามีพ้ืนที่ 3,280
ไร่ นาท่านเข้าแวะนมัสการพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ซึ่ งที่นี่มีท้ งั โรงเรี ยน ,โรงพยาบาล ซึ่งสร้างจากแรง
ศรัทธาของชาวบ้านต่อหลวงพ่อเตี๋ย ได้เวลานาท่าน อ.ขลุง เพื่อนาท่านลงเรื อ
นาท่านนั่งเรือ ชมความสวยงามของธรรมชาติ ความงดงามของท้องทะเลอันกว้างไกล และป่ าชายเลนอัน
อุดมสมบูรณ์ สู ดอากาศสดชื่นให้เต็มปอด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ข้ามไปยัง หมู่บ้านไร้ แผ่ นดิน
หมู่บา้ นที่มีความเป็ นมายาวนานกว่าร้อยปี สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร
ธรรมชาติติดอันดับต้นๆของโลก และยังอุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆตัวโตๆ
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ทะเลดาวโฮมสเตย์ (พักห้องละ 4,6,8,10,20 ตามขนาดห้องพัก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ (1)
นาท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่ องแพเปี ยก, นั่งเรือชมฝูงเหยี่ยวแดง พร้ อมให้ อาหาร, ชมธรรมชาติป่าชาย
เลน, เทีย่ วชมวัดบางชัน ,เที่ยวชมทะเลแหวก , พายเรือคายัค
รับประทานอาหารค่า (2) จัดหนักด้ วยอาหารทะเลสดๆ แบบไม่ อ้นั กุ้ง ปู ปลา ตัวโตๆ
อิสระพักผ่อนกับบรรยากาศชิลๆ หรื อสนุกสนานกับคาราโอเกะ ราตรี สวัส

11.00 น.

กลางวัน
บ่าย
18.30 น.
วันทีส่ าม
เช้าตรู่

ใส่ บาตรพระสงฆ์ – เดินเล่ นรอบหมู่บ้าน – ระยอง
อิ่มบุญ ใส่ บาตรพระสงฆ์ ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (3)

ศุกร์ ที่ 23 มี.ค. 61

กลางวัน
จากนั้น

ค่า

อิสระเดินเล่นรอบๆหมู่บา้ นไร้แผ่นดิน ชมวิถีชาวบ้านชาวประมง ได้เวลานาท่านนัง่ เรื อกลับยังฝั่ง
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ หาดบ้ านก้ นอ่าว จ.ระยอง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั บ้านก๋ งชัย (ห้องปรับอากาศ พักห้องละ 2,3,4,6 ท่าน ตามขนาดของห้องพัก)
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ าทะเล หรื อ นัง่ รับลมชิวๆ ริ มชายหาด
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารของที่พกั (4)

วันทีส่ ี่
เช้า

ซื้อของฝาก – เชียงใหม่
เสาร์ ที่ 24 มี.ค. 61
อรุ ณสวัสดิ์กบั แสงอาทิตย์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (5)
นาคณะซื้ อของฝากญาติสนิทมิตรสหาย กุง้ แห้ง ปลาหมึก กะปิ น้ าปลา เขียนชื่อฝากไว้ในรถบัส
จากนั้น
ได้เวลานาท่านเดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทาง อิสระ อาหารกลางวัน , อาหารค่า
ดึก – เช้าตรู่ เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทางจานวน 48 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

4,555

บาท (ไม่มีราคาสาหรับเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว)

อัตรานีร้ วม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น จานวน 1 คัน
- ค่าที่พกั ห้องปรับอากาศ 2 คืน ตามระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- น้ าดื่มบนรถ+ลูกอม+ผ้าเย็น
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- เจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกตลอดการเดินทาง
- กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ ในโรงแรม , ค่าซักอบรี ด ทิป ฯลฯ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ
สิ่ งทีค่ วรนาไปด้ วย เสื้ อผ้าสวมสบาย,รองเท้าสวมสบาย,แว่นกันแดด,ครี มกันแดด, ยารักษาโรคประจาตัว
เงื่อนไขการจอง
- สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง พร้อมรายชื่อผูเ้ ดินทาง
- ชาระทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจาท่านละ 2,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง

