ใบอนุญาต ททท.เลขที่ :22/00353

ทัว ร์
วันที่เดินทาง
จานวน

เชียงใหม่ - จันทบุรี - กินปู - ดูเหยี่ยว - เที่ยวบ้านไร้แผ่นดิน 3วัน 1คืน
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563
42ท่าน/ 1รถบัส
รายละเอียดโปแกรม
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่หนึ่ง : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ (นอนบนรถ)
x
x
x
วันที่สอง : จันทบุรี - บ้านไร้แผ่นดิน – ล่องแพเปียก ชมฝูงเหยี่ยวแดง – ทะเล


x
แหวกทรายดา – อาหารเย็น ปูเติมได้ไม่อั้น
วันที่สาม : เดินทางกลับ - ซื้อของฝาก - ตลาดน้าอโยธยา หรือ ตลาดหลวงปู่
ทวด - เชียงใหม่



x

x
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วันแรก : เชียงใหม่ – จันทบุรี
15.30 น.
16.00 น.

(-/-/-)

คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เชียงใหม่
ทีมงาน Ruby Travel อานวยความสะดวกเช็คกระเป๋า
ออกเดินทางจาก เชียงใหม่มุ่ง หน้าไปยัง จ.จันทบุรี เพลิดเพลินภาพยนตร์หรือ
คาราโอเกะในรถ ระหว่างการเดินทาง กับทีมงานคุณ ภาพ Ruby Travel
มัคคุเทศก์มืออาชีพ ให้ความสนุกสนานและบริการท่านตลอดการเดินทาง

วันที่สอง : จันทบุรี – บ้านไร้แผ่นดิน – ล่องแพเปียก ชมฝูงเหยี่ยวแดง – ทะเลแหวกทรายดา
(B/L/D)
07.00 น.
08.30 น.
10.30 น.
12.00 น.
บ่าย
16.00 น.

แวะทาธุระส่ว นตัว ที่ปั้มน้ามัน จากนั้นนาคณะเดินทางไป บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
ออกเดินทางต่อมุ่งสู่จันทบุรี
เดินทางถึงท่าจอดรถ เพื่อลงเรือหางยาว ไปยัง โฮมสเตย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์
เช็คอินเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้องพักแบบโฮมเตย์ พัก 4-8ท่าน/ห้อง)
ทุกท่านพบกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าโฮมสเตย์ เพื่อนาท่านสนุกสนานกับ
กิจกรรมไฮไลท์ข องบ้านไร้แผ่นดิน คือ การล่องแพชมฝูงนกและฝูงเหยี่ยว ช่ว งเย็นจะบิน
วนเหนือน้า จากนั้นทาท่านสู่ทะเลแหวกทรายดา
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18.30-22.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมบริการซีฟ ู๊ดกู้ง ปูตัว โตๆเติมไม่อั้น
(รายการอาหารมีการปรับเปลี่ย นตามรายการของโฮมสเตย์ ปูมีบริการไม่เปลี่ยนแปลง)

วันที่สาม : เดินทางกลับ – แวะซื้อของฝากเมืองจันทบุรี – เชียงใหม่
06.30 น.
08.30 น.

05.00 น.

(B/-/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โฮมสเตย์
Check out คืนกุญ แจ พร้อมออกเดินทางเดินทางกลับ เชียงใหม่
ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองจันทบุรี
***อาหารกลางวันและอาหารเย็นไม่รวมในแพคเกจ***
สมควรแกเวลาเดินทางกลับ
เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพ และปลอดภัย

***หมายเหตุ รายการและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

*************************
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อัตราค่าบริการ
ที่พัก
บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ ห้องพักแบบนอน 4 - 10ท่าน/ห้อง

ราคา

3,590บาท/ท่าน

***เดินทางวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าบริการเพิ่ม 300บาท/ท่าน***

วิว ทะเล บางซัน โฮมสเตย์ ห้องพักแบบนอน 4 - 10ท่าน/ห้อง

3,690.-

***เดินทางวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าบริการเพิ่ม 300บาท/ท่าน***

เสน่ห์ทะเลจันท์โฮมสเตย์ มัลดีฟส์ข ลุง ห้องพักแบบนอน 4 - 10ท่าน/ห้อง

3,750.-
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ราคาทัว ร์รวม
- รถบัส 1 คัน นาเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมพนักงานขับรถ (42ท่าน/1รถบัส)
- มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลคณะตลอดการเดินทาง 2 ท่าน
- ที่พ ักโฮมสเตย์ บ้านไร้แผ่นดิน 1 คืน (พัก 4-10ท่าน/ห้อง )
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุใ นโปรแกรม
- น้าดื่มและของว่าง บริการระหว่า งเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ***ไม่ใ ช่ประกันสุข ภาพ***
ราคาทัว ร์ไม่รวม

- ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 200บาท/ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่ว นตัว อาทิ ค่าซักรีด , มินิบาร์ใ นห้อง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุใ นรายการ
หมายเหตุ
- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ข องผู้เดินทางเป็น
สาคัญ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดิ นทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัว นักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว ่าทั้งหมดหรือบางส่ว นกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่า งๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้ว ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง
• กรุณ าจองล่ว งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช ามัดจา 50% ของราคาทัว ร์
• ส่ว นที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- แจ้งล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- แจ้งล่ว งหน้า 15 - 29 วันก่อนการ หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัว ร์
- แจ้งล่ว งหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัว ร์
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

