
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – จนัทบรุ ี– เกาะเปรดิ – SKY VIEW CAFÉ – โฮมสเตย ์– กจิกรรมลอ่งแพเปียก ลอ่งเรอืกระดง้ 

และชมฝงูเหยีย่วแดง 

 
06.00 จุดนัดพบ พรอ้มกัน ณ ตรงขา้มไบเทคบางนา มัคคเุทศกจ์ะนัดหมายท่านอกีครัง้ 

06.30  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบรุ ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)  

 
น าท่านออกเดนิทางไปยัง เกาะเปรดิ ตัง้อยู่ที่ต าบลเกาะเปรดิ อ าเภอแหลมสงิห ์จังหวัดจันทบุร ีซึง่ที่แห่งนี้ไดร้ับการ

ขนานนามวา่ “บาหลเีมอืงไทย” เนื่องจากตดิทะเลววิสวยไม่แพท้ีบ่าหลเีลยทเีดยีว  
 

 
 

อิสระใหท้่านถ่ายรูปสุดชิค SKY VIEW CAFÉ รา้นกาแฟขนาดเล็กน่ารักที่ตั ้งอยู่ตรงหนา้ผาริมทะเล ท่ามกลาง

บรรยากาศลมทะเลเย็นสบายและแสงแดดที่อบอุน่ ซึง่ววิจากรา้นกาแฟไม่วา่จะมองมุมไหน ก็จะเห็นสฟ้ีาครามของทอ้ง

ทะเลไกลสดุสายตา จุดไฮไลทพ์เิศษทีไ่มค่วรพลาด!! “บันไดสวรรคท์ีม่าพรอ้มกับววิถา่ยรูปสดุปัง” และฉากหลังส าหรับ
ถา่ยรูปเป็นววิทอ้งฟ้าแบบพาโนราม่าทีส่วยงามโดยไมม่อีะไรมากัน้ (ไมร่วมคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ภายในรา้น)  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง 

 

น าท่านกลับเขา้สูท่ี่พักเพื่อเล่นกจิกรรม ล่องแพเปียกชมธรรมชาต ิและชมฝูงเหยีย่วแดง หลังจบกจิกรรมอันแสน
สนุกอสิระใหท้า่นไดพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเลอืกเลน่กจิกรรมจากทางรสีอรท ์ 



 

 

 

 
 
หลังกจิกรรมน าท่านรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารบุฟเฟ่ตเ์มนูซฟีู๊ ด ทีเ่ต็มไปดว้ยกุง้ ปู ปลา ทีท่างโฮมสเตยจ์ัดเต็ม

ไวอ้ยา่งสดุอลังการ ทานไดไ้มอั่น้ รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ... บฟุเฟ่ตอ์าหารทะเล ป ูกุง้ ปลา จดัเต็มไมอ่ ัน้ !! 

 
ทีพ่กั รตันะบรุ ีโฮมสเตย ์หรอืเทยีบเทา่  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล – ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช – ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง – วดัปากน า้แขม

หนู หรอืโบสถส์นี า้เงนิ – ลานหนิสชีมพู – จดุชมววิบา้นหวัแหลม – เจดยีบ์า้นหวัแหลม – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านชม โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล หรอืโบสถค์าทอลกิจันทบุร ีทีไ่ดช้ือ่ว่า “สวยงามทีส่ดุในประเทศไทย” เป็น
อาสนวหิารประจ ามสิซังโรมันคาทอลกิจันทบุร ีตัง้อยู่บรเิวณรมิคลองจันทบุร ีตรงขา้มชุมชนเก่าแก่จันทบูร มีจุดเด่นที่

เด่นชัดคอืยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวหิารมีการตกแต่งเพดานเป็นทอ้งเรอืไมโ้นอาห ์ช่องบานกระจกแบบ

กอทกิ และกระจกงานกระจกสี นอกจากนี้ภายในยังมีแม่พระที่มีความล ้าค่า ซึง่ตกแต่งดว้ยพลอยกว่า 200,000 เม็ด 
หรอืกว่า 2 หมืน่กะรัต และฐานซึง่หลอ่ขึน้ดว้ยเงนิบรสิทุธิ ์ประดับองคด์ว้ยทองค าและพลอยชนดิต่างๆ อสิะรใหท้า่นเกบ้

ภาพความประทับใจ 
 

แวะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ซึง่เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวจันทบุรี มีรูปทรงสวยงาม และ

แปลกตา มีกลิน่อายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศลิปากร โดยตัวอาคารจะออกแบบเป็นรูปหมวกทรงหก
เหลี่ยม มีความสวยงาม และสง่างามเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นที่จดจ าประวัตศิาสตร์ของเมืองจันท์เป็นอย่างมาก ใน

เรือ่งราวประวัตศิาสตรใ์นการกอบกูเ้อกราชของไทยเราน่ันเอง ใครทีม่าจังหวัดจันทบุรมีักจะนยิมมาสักการะศาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิมหาราชเพือ่เป็นสริมิงคลในการเดนิทาง ภายในยังม ีศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับศาลสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิมหาราช ออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนี สวยและงดงามเป็นอยา่งมาก 



 

 

 

 

 
 

เดนิทางไปยัง วดัปากน า้แขมหนู ตัง้อยู่ที่บรเิวณสะพานปากน ้าแขมหนู น าท่านชมความสวยงามของ “โบสถส์นี า้

เงนิ” ที่เที่ยวยอดฮติแห่งใหม่ของจันทบุร ีหากไดม้าเช็คอนิรับรองไม่ตกเทรน์แน่นอน นอกจากไดภ้าพสวยๆ แลว้ก็ยัง
ไดบุ้ญอกีดว้ย ซึง่การรโีนเวทครัง้นี้เนื่องมาจากพระอุโบสถหลังเกา่เริม่ช ารุดทรุดโทรมมากขึน้ เพราะวัดอยู่ตดิกับทะเล

ท าใหโ้ครงสรา้งผุกร่อนลุกลามไปจนถงึหลังคาจงึไดม้กีารรือ้โบสถห์ลังเกา่ และกอ่สรา้งโบสถห์ลังใหม่ขึน้ พรอ้มทัง้หา
วธิีที่ป้องกันไม่ใหโ้บสถห์ลังใหม่เกดิความช ารุดเสือ่มโทรมเร็ว จงึท าใหเ้กดิแนวคดิในการใชเ้ซรามกิมาเคลอืบชัน้ปูน

ของพระอุโบสถเพือ่ป้องกันน ้าเค็ม และใชล้วดลายสนี ้าเงนิตัดกับสขีาว ตามแบบสขีองเครือ่งลายครามในสมัยโบราณที่

นิยมใชเ้พียง 2 สีนี้เท่านัน้ ส่วนภายในพระอุโบสถมีความสวยสดงดงามไม่แพเ้ซรามกิสนี ้าเงนินอกโบสถ ์โดยดา้นใน
เฉพาะประตูโบสถไ์มทั้ง้ 4 บาน มกีารแกะสลักภาพนูนต ่าเกีย่วกับพุทธประวัตสิมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ลงสสีดโดด

เด่นเก็บทุกรายละเอียด ดา้นนอกบานประตูและหนา้ต่าง อสิระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ และความงดงามของพระ
อโุบสถเซรามกิสนี ้าเงนิตามอัธยาศัย 

 



 

 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั 
 

จากนัน้น าท่านเดนิไปยังจุดถ่ายภาพเช็คอนิแหง่ใหม่ ลานหนิสชีมพู โพสท่าเจดิจา้ทา้แดด ณ โขดหนิรมิทะเลทีม่สีี

แดงอมชมพูสดใส ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตกิึง่ผจญภัยภายในเขตหา้มลา่สตัวป่์าฯ คุง้กระเบน 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ลักษณะเป็นลานหนิสชีมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาทีแ่ทรกตัวอยูร่มิชายหาดยาวไปจน
สุดลานหินสีชมพูที่เป็นจุดชมววิส าคัญ สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆ ไดอ้ย่างสวยงาม มีระยะทางรวมราว 1 

กโิลเมตร เป็นเสน้ทางวงกลมทีจ่ะเลอืกเดนิเลยีบชายหาดเพือ่ไปชมลานหนิสชีมพูกอ่น หรอืจะเดนิขึน้เขาเขา้ป่าเพือ่

ไปชมจุดชมววิดา้นบนเขากอ่นจะลงมาสูล่านหนิสชีมพูก็ได ้ 
 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิรับลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม ้ณ จุดชมววิบา้นหวัแหลม ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล 

ความโดดเด่นของจุดชมววิบา้นหัวแหลม นักท่องเที่ยวจะไดเ้ดนิทอดน่องชมววิสวย ๆ บนสะพานไมท้ี่ทอดตัวยาว
ทา่มกลางน ้าทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้จากพลังแหง่ศรัทธาของชาวบา้น เป็นทางเดนิ

เพื่อสักการะ "เจดยีบ์า้นหวัแหลม" (สะพานไมจ้ะยาวไม่ถงึเจดยี ์สามารถเดนิไปไดแ้ค่ช่วงเวลาน ้าลดเท่านัน้) ซึง่
เป็นเจดยีเ์กา่แกท่ีม่อีายุกวา่ 200 ปี สนันษิฐานกันว่าสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวประมง ดว้ยการท า

ประมงในสมัยก่อนเป็นอาชพีที่เสีย่งอันตราย และเพื่อใหก้ารออกเรอืแต่ละครัง้ปลอดภัย ซึง่สรา้งเจดยีน์ี้ข ึน้มาเพื่อ
เป็นหลักยดึเหนี่ยวจติใจน่ันเอง 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 

20.00  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ (เป็นเวลาโดยประมาณ) 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

25 – 26 กนัยายน 2564 6,599 2,000 

02 – 03 ตลุาคม 2564 6,599 2,000 

09 – 10 ตลุาคม 2564 6,599 2,000 

 16 – 17 ตลุาคม 2564 6,599 2,000 

23 – 24 ตลุาคม 2564 7,599 2,000 

24 – 25 ตลุาคม 2564 7,599 2,000 

30 – 31 ตลุาคม 2564 6,599 2,000 

06 – 07 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

13 – 14 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

20 – 21 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

27 – 28 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

04 – 05 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

05 – 06 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

10 – 11 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

11 – 12 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

18 – 19 ธนัวาคม 2564 6,599 2,000 

25 – 26 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2565 8,599 2,500 

01 – 02 มกราคม 2565 8,599 2,500 

02 – 03 มกราคม 2565 8,599 2,500 

**ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการโปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวั** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ทา่น*** 



 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตูข้ ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น หรอื 4/6/8 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง

เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 
เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ 
ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 



 

 

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 
 


