ใบอนุญาต ททท.เลขที่ :22/00353

วันแรก : สนามบินเชียงใหม่ - หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

(-/-/-)

เช้า/บ่าย คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เช็คอินเคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เย็น
ออกเดินทางจาก เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
นาท่านเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ไปยัง หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
เดินทางถึงที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
***ลูกค้าจองที่พกั ที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน*** ***ค่าอาหารไม่รวมในแพคเกจ***

วันที่สอง : หาดเจ้าหลาว - ชุมชนเก่าริมน้าจันทบูร - ชุมชนเมืองเก่าจันทบุรี - อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล - ท่าเรือ – โฮมสเตย์ - ล่องแพเปียก ชมฝูงเหยี่ยวแดง
(B/L/D)
06.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

11.00 น.
12.30 น.
บ่าย
15.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมบรรยายกาศ ชายหาดยามเช้า เก็บภาพสวยก่อนออกเดินทางต่อ
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพือ่ เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
เที่ย วชุม ชนเก่า ชุม ชนริมนาจันทบูรณ์ และ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

นาท่านเดินทางไปยัง โฮมสเตย์ ***ลูกค้าจองที่พักที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ (แบบเซทโต๊ะ เติมได้ไม่อัน)
เช็คอินเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทุกท่านพบกัน ณ ลาน หน้าบ้านทะเลดาวโฮมสเตย์ เพื่อเตรียมตัวลงแพ
เพื่อนาท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมไฮไลท์ ของบ้านไร้แผ่นดิน คือ การล่องแพชมฝูงนกและฝูงเหยี่ยว
หมายเหตุ : เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน กิจกรรมล่องแพเปียกยังไม่เปิดให้บริการนะคะ **ทางหมูบ่ ้านยังไม่
มีนโยบาย หากมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบนะคะ**
18.30 - 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมบริการ ปูตัวโตๆเติมไม่อัน (แบบเซทโต๊ะ)
*อาหารเติมได้เสริฟ18.00 – 20.00 น. นั่งทานได้ถึง 22.00น. / คาราโอเกะ ถึง 22.00น.***
(รายการอาหารมีการปรับเปลี่ยนตามรายการของโฮมสเตย์ ปูมีบริการไม่เปลี่ยนแปลง)
***ไม่ร วมค่าเครื่องดื่มอื่นที่นอกเหนือรายการ***
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : เดินทางกลับ - แวะซือของฝากเมืองจันทบุรี - สนามบินอู่ตะเภา - สนามบินเชียงใหม่
06.30 น.
08.00 น.

(B/-/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โฮมสเตย์ (ข้าวต้มทะเลรวม ขนมปังปิ้ง กาแฟ โอวัลติน)
Check out คืนกุญแจ พร้อมออกเดินทางลงเรือเพื่อเดินทางกลับฝัง่
จากนันเดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะซือของฝากเมืองจันทบุรี
แวะเที่ยวชม โบสถ์สีนาเงิน วัดปากนาแขมหนู ที่ ด้วยสภาพพืนที่ของวัดที่อยู่ติดกับทะเลจึงทาให้
โครงสร้างพระอุโบสถเก่าผุกร่อน จึงสร้สงอุโบสถ์หลังใหม่โดยใช้พืนสีขาวเป็นหลักตัดด้วยกระเบืองเซรามิกสีนาเงินเป็น
ลวดลายต่างๆเพื่อเคลือบชันปูนป้องกันนาเค็ม

เที่ยง
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (แนะนาร้านที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
***ค่าอาหารไม่รวมในแพคเกจ***
เดินทางถึงสนามบิน เช็คอินสายการบิน
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความสุขสนุกสนานประทับใจ
************************
***หมายเหตุ รายการและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
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แพคเกจ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋ วเครื่องบิน
คืนที่ 1 พัก รัตนะปุระ บีช รีสอร์ท (2ท่าน/ห้อง)
คืนที่ 2 พัก เสน่ห์ทะเลจันท์โฮมสเตย์ มัลดีฟส์ ขลุง (4-8ท่าน/ห้อง)
ราคาเต็ม
บาท/ท่าน

เที่ยวด้ วยกัน
รัฐออกให้ 40% (ค่าที่พัก )
บาท/ท่าน

วันเดินทาง
4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน
วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
6,690 6,090 5,690 5,690 4,790 4,390
วันศุกร์ – เสาร์
7,290 6,390 5,990 5,990 5,090 4,690
**กรณีเดินทางวันหยุดนักขตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล โรงแรมคิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 900 บาท**
โครงการเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท/วัน/ห้อง เมื่อ Check-in โรงแรมสาเร็จ
ราคาทัวร์รวม
- รถตู้ นาเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมพนักงานขับรถ รวมน้ามัน (นั่ง 8-9ท่าน/คัน)
- ค่าที่พัก 1 คืน หาดเจ้าหลาว + ค่าที่พัก 1 คืน โฮมเสตย์
- ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ***ไม่ใช่ประกันสุขภาพ***
ราคาทัวร์ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พัก
-ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
-ทิปพนักงานขับรถ ไม่มีอัตราบังคับ ขึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

