
 

 

 
 

รายการท่องเท่ียว 
จนัทบรีุ  3 วนั 2 คืน 
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รายการเดินทาง 
จนัทบรุี  3 วนั 2 คืน 

 
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – จนัทบรีุ 

07.00 
เชา้ 
เทีย่ง 
15.00 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ เพือ่ออกเดนิทางสู ่จนัทบุร ีโดยรถตู ้
ระหว่างทางแวะทานอาหารเชา้ และ ชมถนนเฉลิมบรูพาชลทิต 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ล่องแพเปียก ชมเหย่ียวแดง 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี รร.รตันบรีุ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
จนัทบรีุ  

เชา้ 
 

09.00 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
 

เยน็ 

รว่มท าบุญตกับาตร ณ โรงแรม 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชมการแสดงโลมา ณ Oasis Sea World 
แวะถ่ายรปูแกรนดแ์คนย่อน จนัทบรีุ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่วชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจนัทบรีุ,  
ชุมชนริมน ้าจนัทบูร,  
รว่มกจิกรรมพาย SUP ชมพระอาทติยต์กดนิ ณ ไร่ตามฟารม์สุข 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี รร.รตันบรีุ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
จนัทบรีุ –  กรงุเทพฯ 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

บ่าย 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
แวะสกัการะ ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เยีย่มชม คกุข้ีไก่, วดัปากน ้าแขมหนู 
แวะทานกาแฟ กอ่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพ – ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ – ล่องแพเปียก ชมเหย่ียวแดง 
 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ พบเจา้หน้าที ่บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัท่านและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
 ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัจนัทบุร ีโดยรถตูV้IP 

 ระหว่างทางแวะทานอาหารเชา้ และชม “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต” ถนนเลยีบชายหาดทะเลเมอืงจนัท ์ทีถู่ก
ขนานนามว่า “Scenic Route” หรอื “เส้นทางชมววิที่สวยงาม” ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร เป็นถนนที่
จดัสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ส าคญั
ตัง้แต่ตอนเหนือจรดตอนใตข้องจงัหวดัจนัทบุร ีมทีศันียภาพและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม บรรยากาศรม่รืน่ 

 
เทีย่ง น าท่านเดนิทางสู่โรงแรม รบัประทานอาหารกลางวนั และอสิระตามอธัยาศยั 
15.00 น. เชญิท่านรว่มกจิกรรม “ล่องแพเปียก ชมเหย่ียวแดง” ชมววิสองขา้งทาง พรอ้มรบัลมเยน็ๆจากแมน่ ้า 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี ปลายจนัท ์บางชนั หรือ เทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
Oasis Sea World – แกรนแคนยอน จนัทบรุ ี– อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมลจนัทบรีุ – ชุมชนริมน ้าจนัทบูร – ไร่ตามฟารม์สขุ 

 

เชา้ รว่มท าบุญตกับาตร ณ โรงแรม 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

09.00 น น าท่านเดนิทางไป“Oasis Sea World” สถานที่เพาะพนัธุ์โลมาและการแสดงโลมา แหล่งท่องเที่ยวของ
จงัหวดัจนัทบุร ีชมการแสดงสุดน่ารกัของโลมา 2 สายพนัธุไ์ทย คอืโลมาปากขวดหรอืโลมาสชีมพู และ โลมา
หวับาตรหรอืโลมาอริะวด ี 
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 จากนัน้ แวะถ่ายรปูที ่“แกรนดแ์คนยอน จนัทบุรี” สถานทีสุ่ดอนัซนี เกดิจากทีภู่เขานี้เคยเป็นเหมอืง และ
ถูกเอาหน้าดนิไปขาย กเ็ลยเกดิเป็นแอ่งน ้า และเมื่อมฝีนตกลงลงมา เกดิการชะลา้งแรธ่าตุในชัน้หนิ กท็ าให้
น ้าในแอ่งกลายเป็นสฟ้ีาเขยีวมรกกตใสสวยงาม  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางชม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจนัทบรีุ” อาสนวหิารประจ ามสิซงั 
 โรมนัคาทอลกิจนัทบุร ีตัง้อยู่บรเิวณรมิคลองจนัทบุร ีตรงขา้มชุมชนเก่าแก่จนัทบูร เป็นวหิารที่อยู่คู่ชุมชน

ชาวจนัทบูรมาชา้นาน นับเป็นหนึ่งในวหิารทีม่สีวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดบัชัน้
อาสนวหิารแห่งเดยีวในฝัง่ตะวนัออกของไทย มจีุดเด่นที่เด่นชดัคอืยอดแหลมบนหอระฆงั 2 หลงั ภายใน
วหิารมกีารตกแต่งเพดานเป็นทอ้งเรอืไมโ้นอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอทกิ และกระจกส ีนอกจากนี้ภายใน
ยงัมแีม่พระที่มคีวามล ้าค่า ซึ่งตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เมด็ หรอืกว่า 2 หมื่นกะรตั และฐานซึ่งหล่อ
ขึน้ดว้ยเงนิบรสิุทธิ ์ประดบัองคด์ว้ยทองค าและพลอยชนิดต่างๆ 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิขา้มสะพานนิรมลเพื่อไปยงั “ชุมชนริมน ้าจนัทบูร” ชุมชนเก่าแก่รมิแม่น ้าจนัทบุรเีป็น

ชุมชนเก่าแก่ของชาวจนีและญวนอพยพตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น ต่อมาได้พฒันามาเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและการคา้ของจนัทบุรทีีส่ าคญัแห่งหนึ่งในสมยัรชักาลที ่5 

 
 

16.00 น.     เดนิทางถงึ “ไร่ตามฟารม์สขุ” พกัดื่มกาแฟของทางไร ่ก่อนรว่มกจิกรรม “พายSUP Board ชมพระอาทติย ์
        ตกดนิ” ชมธรรมชาตป่ิาชายเลน รมิคลองบางกะจะ พรอ้มมชี่างภาพมอือาชพีถ่ายภาพใหท้่าน
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี พกัท่ี ปลายจนัท ์บางชนั หรือ เทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช – คกุขี้ไก่ – วดัปากน ้าแขมหนู – กรงุเทพฯ 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม อสิระตามอธัยาศยั 
10.00 น. หลงัเชค็เอาท์ น าท่านแวะสกัการะ “ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นทีย่ดึเหนี่ยว

จติใจของชาวจนัทบุร ี

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางชม “คุกขี้ไก่” หรอื ป้อมฝรัง่เศส เป็นคุกโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ .ศ. 2436 ในช่วงที่

ฝรัง่เศสได้มายดึครองเมอืงจนัทบุร ีเพื่อกกัขงันักโทษชาวไทยที่ได้ต่อต้านกบัชาวฝรัง่เศส  คุกนี้เลกิใช้งาน
เมือ่ทหารฝรัง่เศสถอนก าลงัออกจากเมอืงจนัทเ์มือ่ปี พ.ศ. 2447  
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 จากนัน้เดนิทางต่อไปชม โบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน ณ “วดัปากน ้าแขมหนู” ที่งดงามวจิติรตระการตาด้วย

ลวดลายพื้นโบสถ์สนี ้าเงนิตดักบัพื้นสขีาว คล้ายกบัภาชนะลายครามที่ท าจากเซรามกิในสมยัโบราณ   แวะ
พกัดื่มแกแฟ ก่อนออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทางจนัทบรีุ 3 วนั 2 คืน 

โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย เร่ิม 15 ตลุาคม 2564 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 10,000.- 11,000.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 3,200.- 3,200.- 
อตัราค่าบริการรวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
2. ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
3. ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
6. มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
7. ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
8. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมื่อท าการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ช าระค่าทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  
 
เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไม่ต ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู้ ถ้าผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 

 
 


