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 รถตู้ปรบัอาก9 ท่ีน                                                                     

TMRYGBS-001 

ระยอง Chill ไป One Day Tour 
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ที่สวนลุงทองใบ พร้อมชมธรรมชาติ  

ณ ทุ่งโปรงทองและเย่ียมชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เดนิทางโดย รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
เดนิทางวันที ่ ทกุวันเสารห์รอืวันอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

01(วันแรงงาน),04,05,11,12,18(วันวสิาขบูชา),19,25,26  พฤษภาคม 2562              2,300.- 

01,02,08,09,15,16,22,23,29,30  มถินุายน 2562                                                     2,300.- 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ระยอง-สวนลงุทองใบ - ทุง่โปรงทอง-เรอืหลวงประแส-ซือ้ของฝาก-กรงุเทพฯ 

06.00 น. 
06.30 น. 
09.30 น. 

 
 

 
12.00 น. 
13.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ ที ่จุดนัดหมาย ทมีงานบรกิารเชค็ชือ่และตดิแท็ก ใหก้บัสมาชกิผูเ้ดนิทาง 
ออกเดนิทางมุ่งหนา้สูจ่ังหวัดระยองรบัประทานอาหารเชา้(1) 
น าท่านเดนิทางถึง จ.ระยอง สวนลุงทองใบ น่ังรถรางขึน้ชมสวนผลไมต้่างๆ สวนท่องเที่ยวทาง

การเกษตร เปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมสวน โดยมีกจิกรรมต่างๆ ไดแ้ก่  กจิกรรมน่ังรถชมสวน 
กจิกรรมรับประทานผลไมแ้บบปุปเฟ่ต์ โดยไม่จ ากัดเวลาในการทานผลไม ้ กจิกรรม ซือ้ผลไมเ้ปิดให ้

นักทอ่งเทีย่วไดซ้ือ้ผลไมแ้บบสดๆ ไปทาน และเป็นของฝาก 
รบัประทานอาหารกลางวนั (2) รา้นอาหาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่โปรงทอง แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ตัง้อยู่ในเขตชมุชนบา้นแสมภู ่ปากน ้าประแส 

อ าเภอแกลง มพีืน้ทีก่ว่า 6,000 ไร่ ซ ึง่แต่เดมิ เป็นพื้นทีท่ีช่าวบา้นท าการประมง เลีย้งกุง้ ท าการเกษตร 
ท าสวนผลไม ้จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาตใินบรเิวณนี้ ไดถู้กท าลาย และสิง่แวดลอ้มป่าชายเลนเสือ่ม

โทรมลงอย่าง เทศบาลต าบลปากน ้าประแส ทีด่แูลใสใ่จและใหค้วามส าคญัในระบบนเิวศของป่าชายเลน 
เพื่อรักษาสมดุลส ิง่แวดลอ้ม และร่วมกับชาวบา้นในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ
ระยอง ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว เชงิอนุรักษ์และศกึษาเรยีนรูค้วบคูก่นัไป 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เรอืหลวงประแส เรอืรบหลวงเกา่ทีป่ลดประจ าการจากสงครามเกาหลเีหนือและเกาหล
ใต ้เป็นอนุสรณ์สถานทีม่ปีระวัตศิาตรส์ าคญัควรคา่แกก่ารร าลกึถงึราชนาวไีทย ปัจจุบนักลายเป็น

สญัลกัษณ์ส าคญัของชาวชมุชนปากน ้าประแส หากใครมาทอ่งเทีย่วทีช่มุชนปากน ้าประแส สามารถแวะ
มาเยีย่มชมความยิง่ใหญ่ของราชนาวไีทย  

15.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่รา้นของฝาก จ.ระยอง แวะซือ้ของฝากอาทเิช่น ผลไมส้ด แปรรูป ขนมต่างๆและ

อาหารทะเลทัง้สดและแหง้ กอ่นเดนิทางกลบัสู ่กทม. 
18.30 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจอย่างมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น
ละ (พัก

หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

01 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

04 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

05 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

11 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

12 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

18 พฤษภาคม 2562 (วันวสิาขบชูา) 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

19 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

25 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

26 พฤษภาคม 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

01 มถินุายน 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

02 มถินุายน 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

09 มถินุายน 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

15 มถินุายน 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

16 มถินุายน 2562 2,300.- 2,300.-       2,300.- 2,300.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 2 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 
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การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันข ึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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