
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            

“เท่ียวสขุใจไปจนัทบุรี” 

จนัทบุรี-ท่ีพกัสุดหรู เป๊กก้ีโคฟ หาดคุง้วิมาน 1 คืน–ชิมซีฟู้ดเมืองจนัท ์
 

ฟร!ี! หนา้กากอนามัยแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 
 

วนัแรก    กรงุเทพฯ – จนัทบุรี - โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน ้ำจนัทบูร  - สมัผสัตลำดพลอยหรือ
ถนนอญัมณี  –  หำดคุ้งวิมำน –  ท่ีพกัสุดหรเูป๊กก้ี โคฟ รีสอรท์ - ชิมซีฟู้ดเมืองจนัท์  

06.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ 
07.00 น.   ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบุรี โดย รถตู้หรือบสั 

ปรบัอำกำศระดบั VIP  
(24 ท่ำนขึ้นไป) บนรถ ท่านจะไดร้บับรกิาร อำหำร
เช้ำ (แบบปิกนิค) (1) และเครื่องด่ืมเยน็ฉ ่ำช่ืนใจ  
ระหว่างการเดนิทาง สนุกสนำนกบัเกมเบำๆ เพื่อ
ลุ้นรบัของรำงวลัมำกมำย พร้อมรบัฟัง
รำยละเอียดโปรแกรมกำรเดินทำง และเกรด็ความรูต้่างๆ เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วรวมถงึการดแูลเอาใจใสอ่ย่าง
ดจีากมคัคุเทศก์ 

11.30 น.  เดนิทางถงึตวัเมอืงจนัทบุร ีรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้ำนอำหำร จ.จนัทบุรี (2) 
13.00 น.  หลงัอิม่อร่อยกบัอาหารกลางวนั น าคณะเปล่ียนไปนัง่ รถสองแถวท้องถ่ิน เพือ่ไป 

เทีย่วชม โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล มลีกัษณะตามศลิปะแบบโกธกิ มกีารตกแต่ง
โบสถด์ว้ยไมฉ้ลุลายประดบักระจก  ส ีเป็นรูปนกับุญในศาสนาครสิต ์รปูปั้นพระแม่มารสีี
หน้าสงบเป่ียมประกายเมตตา ยนือยู่หน้าวหิารทรงโกธกิซึ่งดยูิง่ใหญ่ หากภายในกลบัมี
แต่ความสงบเยน็และงดงามดว้ยศลิปะตกแต่งแบบยุโรป อาคารอนังดงามนี้ยนืหยดัผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษที่
สวยงาม.. 
เดนิเทีย่วกนัต่อ ณ ชุมชนริมน ้ำจนัทบูร ซึง่เป็นชุมชนเลก็ๆ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช ตัง้อยู่รมิสองฝัง่แม่น ้าเริม่จากถนนท่าหลวงไปทางถนนสุขาภบิาลทัง้เสน้ ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร 
โดยลกัษณะการตัง้บา้นเรอืนรา้นคา้จะหนัหลงัใหแ้ม่น ้าจนัทบุร ีซึง่มหีลากหลายรปูแบบทัง้บา้นรมิน ้าแบบไทย ตกึ
แบบยุโรปผสมจนี จงึเป็นจุดเด่นทีท่ าใหห้ลายคนอยากเดนิทางมาท่องเทีย่วชุมชนแห่งนี้ ภายในมจุีดส าคญัทีน่่าไป
คอื เรอืนประวตัศิาสตร ์บา้นเลขที ่69 ของรองอ ามาตยต์รขีนุอนุสรสมบตัซิึง่เป็นบา้นเก่าแก่ทีน่ ามาท าเป็น
พพิธิภณัฑข์องชุมชน และเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจนีและญวนอพยพตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ ย่านท่า
หลวง-ตลาดล่าง มคีวามส าคญัต่อบทบาทการคา้กบัต่างประเทศของจนัทบุร ีในยุคนัน้ชุมชนบา้นเรอืนรมิน ้าเก่าสมยั 
ร.5 และวถิชีวีติของคนในชุมชน และสถาปัตยกรรมโบราณ รา้นขายของและรา้นอาหารต่างๆ แต่ละรา้น ไม่ท ารา้น
ใหโ้ดดเด่น หรอืขดัแยง้กบัสถานทีแ่ต่กลมกลนืไปกบับรรยากาศเก่าๆ ตามแบบเดมิของชุมชนและหา้มพลาด
เดด็ขาดกบัการพาไปลิ้มลองของกนิหลากหลายจากรา้นอร่อยในชุมชุมรมิน ้าจนัทบูรแห่งนี้ 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
จากนัน้ น าทุกท่านสมัผสั ตลำดพลอย หรือถนนอญัมณี เป็นตลาดการซือ้ขายพลอยในจนัทบุรโีด่งดงัและมชีื่อเสยีง

กวา้งไกลในระดบัโลก และเป็นตลาดการคา้พลอยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนยร์วมการคา้พลอยแบบ
ครบวงจร ตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมอืงจนัทบุร ีผูท้ีส่นใจซื้อเครื่องประดบั หรอืตอ้งการ
เหน็บรรยากาศการซือ้ขายพลอยตัง้แต่อดดีจนถงึปัจจุบนั  

15.30 น. น าคณะออกเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัสุดหรู เป๊กก้ี โคฟ รีสอรท์ หรือระดบัเทียบเท่ำ 
หนึ่งเดยีวแห่งทีพ่กัในประเทศไทยทีเ่สมอืนน านกัเดนิทางสูก่ารพกัผ่อนในบรรยากาศหมู่บา้นชาวประมงแห่ง
มหาสมุทรแอตแลนตกิ สไตลจ์ าลองมาจากหมู่บา้นชาวประมงในอ่าวเซนต ์มารก์าเรต็ แห่งโนวาสกอตเทยีร ์ประเทศ
แคนาดา ตอ้นรบัทุกท่านดว้ยเครื่องดื่มเยน็ชื่นใจ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัอนัแสนหรหูราสวยงาม จากนัน้อสิระใหท้่านได้
ถ่ายภาพสวยๆ ในบรเิวณโดยรอบของทีพ่กัทีจ่ะมจุีดสวยงามหลายสบิแห่ง หรอืจะเล่นน ้าในสระน ้าเกลอืแสนสะอาด
ทีอ่ยู่โดยรอบรสีอรท์ทีพ่กั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

18.00 น. อำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำของโรงแรม (3) บริกำรท่ำนด้วยอำหำรแสนอร่อย 

เสรฟิพรอ้มอาหารทะเลยา่งสดๆ ท ัง้ ป ูกุง้ หมกึ ปลา                                                                                        
หลงัอาหารเชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั...........ราตรสีวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง     เป๊กก้ีโคฟ – เนินนำงพญำ – บ้ำนแหลมหิน  - ช้อปป้ิงของดีเมืองจนัท์  –  กรงุเทพฯ 
08.00 น       พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอำหำรท่ีสุดสวยของโรงแรม (4)   

        หลงัอำหำรเชิญท่ำนสนุกกบักำรเล่นน ้ำในสระว่ำยน ้ำหรือหน้ำชำยหำดของโรงแรม                                                                          
 09.30 น      อ าลาทีพ่กั และน าคณะเดนิทางสู่ จดุชมวิวเนินนำงพญำ (Noen-nangphaya view point) เป็นจุดชมววิที ่

นบัว่าสวยแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออก บนถนนเฉลมิบูรพาชลทติ ใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพสวยๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้
น ำคณะนัง่รถสำมล้อพ่วงท้องถ่ิน ชมบ้ำนหวัแหลม เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่ อ.นายายอาม จ.จนัทบุร ีซึง่
ชาวบา้นยงัคงด าเนินชวีติอย่างเรยีบง่าย หาเลี้ยงชพีดว้ยการออกเรอืหาปลามาตัง้แต่อดตี ไฮไลทข์องทีน่ี่กค็อื จดุ
ชมวิวบ้ำนหวัแหลม เป็นจุดชมววิทีส่วยงามแห่งหนึ่งของเมอืงจนัท ์มสีะพานไมพ้าดผ่านโขดหนิน้อยใหญ่ยื่นยาว
ออกไปในทะเล วดัระยะทางไดป้ระมาณ 50 เมตร ว่ากนัว่าเกดิขึน้จากแรงศรทัธาของชาวบา้น เพือ่เป็นทางเดนิไป
สกัการะ เจดียบ์้ำนหวัแหลม แต่สะพานยาวไม่ถงึเจดยี ์ตอ้งรอช่วงน ้าลด ถงึจะเดนิไปได้ เจดยีม์อีายุเก่าแก่กว่า 
200 ปี ตัง้ตระหงา่นโดดเด่นอยู่บนโขดหนิกลางทะเล บรเิวณปากอ่าวคุง้กระเบน ฝัง่ตรงขา้มกบัแหลม
เสดจ็ สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้เพือ่เป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวประมง ไดก้ราบไหวก้่อนออกเรอืจะไดเ้ดนิทางแคลว้
คลาดปลอดภยั 

 

 

 

 



 
 
 
 

11.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ                                                                                                       
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้ำนอำหำรปูจ๋ำ (5) หลงัอ่ิมอร่อยเดินทำงกนัต่อ ระหว่างทางกลบัแวะซ้ือของ
ฝากของดีเมืองจนัทบุรี อาท ิผลไมส้ดและแปรรูป อาหารทะเลแปรรปู พรกิไทย เสน้จนัทร ์ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มสุขภาพ 
น ้าส ารอง สนิคา้พืน้เมอืง และอื่นๆ อกีมาก 
18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ สง่ทุกท่านโดยสวสัดภิาพ  
 
 

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

 
ก าหนดการเดินทาง    1-2 ส.ค. / 22-23 ส.ค. / 29-30 ส.ค.63 

5-6 ก.ย. / 12-13 ก.ย. / 19-20 ก.ย. / 26-27 ก.ย.63 
3-4 ต.ค. / 10-11 ต.ค. / 17-18 ต.ค. / 31ต.ค.-1พ.ย.63 
7-8 พ.ย. / 14-15 พ.ย. / 21-22 พ.ย. / 28-29 พ.ย.63 
19-20 ธ.ค. / 26-27 ธ.ค.63 

 

อตัรำค่ำบริกำร     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่ำนขึ้นไป บริกำรพำหนะโดยรถตู้ปรบัอำกำศ  

                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่ำนขึ้นไป บริกำรพำหนะโดยรถบสัปรบัอำกำศ 

ผูใ้หญ่    ท่านละ 4,900.-  บาท (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) 
เดก็ อายุ 2 - 10 ปี  ท่านละ 4,000.-  บาท (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่   ท่านละ 1,000.-  บาท 

**ไม่รวมค่ำทิป ท่ำนละ 200 บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทำง** 
 

 

อตัรำน้ีรวม 
● ค่ารถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (พกั 3 ท่าน เฉพาะในกรณีทีไ่ม่ตอ้งการพกัเดีย่วหรอืมาไม่ครบคู่) 
● บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 
● ค่าอาหาร จ านวน 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่ารถสองแถวท่องเทีย่วในตวัเมอืงจนัทบุร ี
● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
● ค่าประกนัภยัจากอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบตัเิหตุ     

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม์) 
● ค่ามคัคุเทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 



 
 
 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 
● ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารและค่า

เครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 

● ค่ำทิปไกดแ์ละทีมงำนคนขบัรถ ท่ำนละ 200.- บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

● ส ำหรบักำรจองทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมดัจ ำท่ำนละ 2,000 บำท โดยเรียกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์พร้อมขอส ำเนำบตัรประชำชนของผู้เดินทำงด้วย 

 

 
● กรณุำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลืออย่ำงน้อย 20 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว (หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ถือว่ำ

ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำง)  
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์

รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมำยเหตุ 
● การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทำงท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ ำนวน 8 ท่ำนขึ้นไป (ออกเดินทำงโดยรถตู้) 

และมีผู้เดินทำงท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ ำนวน 24 ท่ำนขึ้นไป (ออกเดินทำงโดยรถบสั) ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบตาม
จ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการ
เดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืสว่น
บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้ 



 
 
 
 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิภยัจาก

ธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 
● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มำตรกำรกำรดแูลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 
 
 
ผงัท่ีนัง่บนรถ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


