
 

เที่ยวสุดยอดหมู่บา้นท่องเท่ียวชนบท 2 วนั 1 คืน 

วิสาหกิจชมุชนท่องเท่ียวประแสโฮมสเตย ์จงัหวดัระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมชนเก่าแก่ปากแม่น า้ติดกบัชายฝั่งทะเล อนัเป็นคลองน า้กร่อยที่อุดมสมบูรณ์ในที่ราบลุ่มปากน า้ประแสฝั่งตะวันออก ชาว

แสมผู้เรียนรู้จากธรรมชาติ เช่ือมโยงแผ่นดินสู่ชายฝั่ง สูดกล่ินหอมย่างไฟอ่อน ๆ ของแจงลอน ทอดมันย่างใส่มะพร้าว ก่อน

เดินทางลัดเลาะชมเร่ืองราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์กว่าร้อยปี อ้อยอิ่งรับลมทะเล ชมทุง่โปรงทอง ใบมนสเีขียวอ่อนมันวาว

ของต้นโปรงแดงเมื่อต้องแสงบ่ายกลายเป็นทุง่สีทองอร่าม ปูก้ามดาบชูชันก้ามสสีดอาบแดดอุ่น ๆ ดังภาพศิลปะแสนวิจิตร 

หลังจากสนุกสนานกบักจิกรรมหลากหลาย ละความอ่อนล้าและผ่อนคลายด้วยการนวดแผนไทยและต้มย าเท้า สปาเท้าอุ่น 

ๆ ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ชมการท าชาใบขลู่ สมุนไพรพืชน า้กร่อยที่มากไปด้วยสรรพคุณ ชาที่ข้ึนช่ือลือชาว่ารสชาติ

หอมหวนและยังดีต่อสขุภาพ จากภมูิปัญญาและวีถีชุมชนเช่ือมโยงทะเล แหล่งธาตุอาหารชายฝั่งกบัผู้คนให้เป็นอันหน่ึงอนั

เดียวกนั 

ไฮไลต ์

- ท าอาหารท้องถิ่น "แจงรอน" ทอดมันย่างใส่มะพร้าว 

- นวดแผนไทยผ่อนคลายแช่สปาเท้า 

- สาธิตการท าชาใบขลู่เพ่ือสุขภาพ 

- ขึ้นรถสามล้อ ชมตลาดเก่า ชุมชน 100 ปี ชมทุ่งโปร่งทอง 

-ดูปูก้ามดาบอาบแดด การเพาะเล้ียงหอยนางรม ชมทะเลแหวก 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ระยอง - ท าแจงรอน - นวดแผนไทยผ่อนคลาย 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนัดหมายสถานีบริการน า้มัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกบัสนามกีฬา

กองทพับก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก ์รอให้การต้อนรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (ม้ือที่ 1) 

11.00 น. เดินทางถึงวิสาหกจิชุมชนทอ่งเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จ.ระยอง 

 11.30 น. รับประทานของว่าง น า้สมุนไพรชาใบขลู่และขนมไทย ขนมต้ม ขนมบอบแบบ) ร่วมท าอาหารท้องถิ่น 

“แจงรอน” (ทอดมันย่าง ใส่มะพร้าว) 



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (กว๋ยเต๋ียวผัดเปร้ียวหวาน) (ม้ือที่ 2) 

13.00 น. Volunteer mission for Silver Age : Catering Design e.g. Mixed Seafood 

17.00 น. นวดแผนไทยผ่อนคลาย แช่สปาเท้า (ต้มย าเท้า) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ที่ชุมชน (เมนูซีฟูดป้ิงย่าง) (ม้ือที่ 3) หลังจากน้ันเดินทางสู่ที่พัก 

พักที่ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา หรือ เทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่อง ชุมชนประแส - การท าชาใบขลู่ - ชมตลาดเก่า 100 ปี – ชมทุ่งโปร่งทอง – ดูปูกา้มดาบอาบแสง - 

เลี้ ยงหอยนางรม - ชมทะเลแหวก 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) เดินทางไปยังวิสาหกจิชุมชนทอ่งเที่ยวประแส

โฮมสเตย์ 

09.00 น. สาธติการท าชาใบขลู่เพ่ือสขุภาพ สามารถน ากลับบ้านได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (เมนูหอยต้มมะนาวพริกเกลือ / ทอดมันปลา ย าเคยมะม่วง) (ม้ือที่ 

5) 

 

13.00 น. ขึ้นรถสามล้อ เที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยวในชุมชน 

- ชมตลาดบ้านเก่า ชุมชน 100 ปี และเดินสะพานชมทุ่งโปรงทอง 

กจิกรรมน่ังเรือชมคลอง 

- ดูปูก้ามดาบอาบแดด / การเพาะเล้ียงหอยนางรม / ชมแนวกนัคล่ืน / ชมทะเลแหวก 

16.00 น. จบกจิกรรมชุมชน น าทุกทา่นเดินทางกลับ 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 



***************** 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

เดินทางทุกวนัหยุด 

เสาร ์- อาทิตย ์
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ พกัเดีย่ว 

28-29 พ.ย. 2563 4,900 1,000 

5-6,12-13,19-20,26-27 ธ.ค. 

2563  

4,900 1,000 

2-3,9-10,16-17,23-24,30-31 

ม.ค. 2564 

4,900 1,000 

6-7,13-14,20-21,27-28 ก.พ. 

2564 

4,900 1,000 

หมายเหตุ : ก าหนดการโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของกจิกรรมได้ ข้ึนอยู่กบัตามสถานการณ์

ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่ารถตู้น าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าที่พักห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก ์และทมีงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่ากจิกรรมอื่นๆนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์น าเที่ยว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 



เงือ่นไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระเตม็จ านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั้งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทวัร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่า

รถน าเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


