กรุ งเทพฯ-ระยอง-สวนลุงทองใบ - ทุ่งโปรงทอง-เรื อหลวงประแส-ซื้ อของฝาก-กรุ งเทพฯ ( B / L / - )
06.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ที่ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จงั หวัดระยอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารเช้า ( 1 ) ขนมปัง+น้ าผลไม้ และเครื่ องดื่มบนรถ
นาท่านเดินทางถึง จ.ระยอง สวนลุงทองใบ นัง่ รถรางขึ้นชมสวนผลไม้ต่างๆ สวนท่องเที่ยวทางการเกษตร เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมสวน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนัง่ รถชมสวน กิจกรรมรับประทานผลไม้แบบปุป
เฟ่ ต์ โดยไม่จากัดเวลาในการทานผลไม้ กิจกรรม ซื้อผลไม้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้ซ้ือผลไม้แบบสดๆไปทาน และ
เป็ นของฝาก

รับประทานอาหารกลางวัน ( 2 ) ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยูใ่ นเขต ชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ าประแส อาเภอ
แกลง มีพ้นื ที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิม เป็ นพื้นที่ที่ชาวบ้านทาการ
ประมง เลี้ยงกุง้ ทาการเกษตร ทาสวนผลไม้ จนกระทัง่
ทรัพยากรธรรมชาติในบริ เวณนี้ ได้ถูกทาลาย และสิ่งแวดล้อมป่ า
ชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตาบลปากน้ าประแส ที่ดูแลใส่ใจ
และให้ความสาคัญในระบบนิเวศของป่ าชายเลนเพื่อรักษาสมดุล
สิ่งแวดล้อม และร่ วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่ าชายเลนผืนที่
ใหญ่ที่สุดของจระยอง ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และ
ศึกษาเรี ยนรู ้ควบคู่กนั ไป
นาท่านเดินทางสู่ เรื อหลวงประแส เรื อรบหลวงเก่าที่ปลด
ประจาการ จากสงครามเกาหลีเหนือและเกาหลใต้ เป็ น อนุสรณ์
สถานที่มีประวัติศาตร์สาคัญควรค่าแก่การราลึกถึงราชนาวีไทย
ปัจจุบนั กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของชาวชุมชนปากน้ าประแส

15.00 น.

หากใครมาท่องเที่ยวที่ชุมชนปากน้ าประแสสามารถแวะมาเยีย่ ม ชมความยิง่ ใหญ่ของราชนาวีไทย
นาท่านเดินทางสู่ ร้านของฝาก จ.ระยอง แวะซื้อของฝากอาทิเช่น ผลไม้สด แปรรู ป ขนมต่างๆและอาหารทะเลทั้ง
สดและแห้ง ก่อนเดินทางกลับสู่ กทม.

18.30 น.

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
11 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62
19 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62
16 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62

จานวน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน
8 ท่าน

ราคา/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน
1,980 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตูป้ รับอากาศ 9 ที่นงั่ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น ( ถ้ามี ) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่ องดื่มและของขบเคี้ยว บริ การบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณี
ที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
3. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
5. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ าใจของท่าน
การจองทัวร์ และสารองที่นงั่
1. กรุ ณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชาระมัดจาทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และ
ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินค่ามัดจาคืนได้
4. กรุ ณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริ ษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สาหรับ
การใส่ชื่อตัว๋ เครื่ องบิน(สาหรับทัวร์เครื่ องบิน) และการทาเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริ ษทั ฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริ ษทั ฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์
4. การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ตามที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ท้งั หมด
สิ่งที่ควรนาติดตัว
1. ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสาหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2. กล้องถ่ายรู ป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3. ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครี มต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนด
ไว้ ( รถตูป้ รับอากาศ ขั้นต่า 8 ท่าน / รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่า 30 ท่าน )
2. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ ามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรื อมีการปรับ ราคาค่า
น้ ามันและภาษีน้ ามัน(กรณี เดินทางโดยเครื่ องบิน)
3. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อบางประการ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น สาคัญ หรื อเกิด
เหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสีย หรื อได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรื อหัวหน้าทัวร์
4. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ และเหตุการณ์อนื่ ๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้ เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
7. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อชาระค่าทัวร์ท้งั หมด กับทางบริ ษทั ฯแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไข
และข้อตกลงของหมายเหตุท้งั หมดทุกข้อแล้ว

