2TH100: ทัวร์ กนิ ปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน VAN

แผนการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดา เหยี่ยวแดง

05.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้ วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่ หน้ าสู่ จ.
จันทบุรี
ล้ อหมุน !! หากมาช้ าเกินกว่ านี ้ ท่ านจะตกทริป และไม่ สามารถเรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ได้ ทงั ้ สิน้
แวะให้ รับประทานอาหารเช้ าตามอัธยาศัย ณ ร้ านอาหาร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางต่อไปยัง
เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี นาคณะทัวร์ เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

06.00 น.
10.00 น.

ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์ คู่เมืองที ่
ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลกันประจาทุกวัน

11.30 น.
แพท่านจะ
12.00 น.

[พิมพ์ที่นี่]

นาท่านเดินทางไปยัง อาเภอแหลมสิงห์ นาชม เกาะเปริด ที่เที่ยวลับในจันทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือน
อยูบ่ าหลี ตังอยู
้ ใ่ นเขตวัดเกาะเปริ ด ในอดีตมีสภาพเป็ นเกาะกลางทะเลที่อยูใ่ กล้ กบั ชายฝั่ง มีชาวเรื อและ
ชาวประมงตังบ้
้ านเรื อนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต่อมาได้ มีการสร้ างถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางเข้ า-ออก สภาพที่เคยเป็ นเกาะกลางทะเลจึงหายไป
นาท่านเดินทางไปยัง อบต.บางชัน
นาท่านลงแพเปี ยก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะแหวก (หาดทรายดา) โดยระหว่างล่อง
ได้ ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และป่ าไม้ โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไป ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ บนแพ ระหว่างการล่องแพเปี ยก
***เราจะสามารถชมทะเลแหรกได้ หรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั ระดับน ้าในวันที่เดินทางค่ะ

14.00 น.

วันที่สอง

เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดา) ให้ คณะทัวร์ ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางขึ ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ลอ่ งกลับ ท่านจะได้ ชม บ้ านเหยี่ยวแดงแห่ งลุ่มแม่ นา้ เวฬุ
เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยูก่ นั อย่างหนาแน่น ซึง่ หาดูได้ ยากมากที่เราจะได้ เห็น
เหยี่ยวแดงเป็ นจานวนมากขนาดนี ้ ใกล้ ถึงท่าเทียบแพ บริการอาหารเย็น (2) แบบไม่ อนั ้ ซีฟดู ส์จดั เต็ม
ทัง้ กุ้ง หอย ปลา และปูทะเลตัวใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิ่ม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมบูรพาบีช หรื อเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หาดเจ้ าหลาว - เนินนางพญา - สะพานไม้ จดุ ชมวิวเจดีย์กลางนา้ บ้ านหัวแหลม - ทุ่งโปรงทอง
- เรือรบประแส - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของที่พกั หลังอาหาร อิสระพักผ่อนเล่นน ้าทะเล บริ เวณ
ชายหาดหน้ าที่พกั ตามอัธยาศัย
09.00 น.
เก็บสัมภาระ เช็คเอ้ าท์ นาคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point)
09.30 น.
เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึง่ เป็ นจุดชมวิวที่ถกู นับว่าสวยที่สดุ ใน
ภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น Dream destinations จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้ องไปเยือนให้ ได้ สกั ครัง้ เนินนางพญาตังอยู
้ ร่ ะหว่างหาดคุ้งวิมาน และ
อ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก และชมความงามของถนนโค้ งเลียบ
ชายทะเลที่สวยงามอีกด้ วย
นาท่านเที่ยวชมจุดเช็คอินใหม่ของจันทบุรีที่กาลังมาแรงในตอนนี ้ คือ สะพานไม้ จดุ ชมวิวเจดีย์กลางนา้
บ้ านหัวแหลม สะพานไม้ ที่สร้ างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สร้ างขึ ้นด้ วยความ
ศรัทธาให้ ชาวบ้ านสามารถเดินลงไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลม เจดีย์สขี าวเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่ตงอยู
ั้ ่
บนโขดหินกลางทะเลได้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นรับลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรูปกลางสะพานไม้ และยัง
สามารถชมพระอาทิตย์ขึ ้นและตกได้ จากบริ เวณสะพานได้ อีกด้ วย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ปากแม่ นา้ ประแส นาชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรื อมีที่มี
ความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ราชนาวีไทย
เรือหลวงประแส ทีต่ งั้ ตระหง่านอยู่ทีป่ ากน้าประแสนี ้ เป็ นเรื อหลวงประแสลาที ่ 2 นาเข้ามาแทนเรื อหลวงประแสลาที ่ 1
ซึ่งเกยตืน้ ไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจาการ

นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง
ทุ่งโปรงทอง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณปากแม่นา้ ประแส ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ ความรู้
สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องระบบนิเวศน์ของป่ าชายเลน ได้ เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่ าโกงกาง ไม้ โปรง และ
ไม้ ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี ้คือ ต้ นโปรง ที่ขึ ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื ้นที่ สะท้ อนสีเขียวอ่อนตา จนเรี ยกว่าเป็ น
[พิมพ์ที่นี่]

ทุ่งโปรงทอง สัมผัสพลังโอโซน พลังสร้ างชีวติ 3 เวลา 3 อารมณ์

นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
สิ ้นสุดการให้ บริ การ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริ ษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

20-21 มิถนุ ายน 2563
27-28 มิถนุ ายน 2563
04-05 กรกฎาคม 2563
11-12 กรกฎาคม 2563
18-19 กรกฎาคม 2563
25-26 กรกฎาคม 2563
01-02 สิงหาคม 2563
08-09 สิงหาคม 2563
15-16 สิงหาคม 2563
22-23 สิงหาคม 2563
29-30 สิงหาคม 2563
05-06 กันยายน 2563
12-13 กันยายน 2563
19-20 กันยายน 2563
26-27 กันยายน 2563
02-03 ตุลาคม 2563
03-04 ตุลาคม 2563
10-11 ตุลาคม 2563
17-18 ตุลาคม 2563
24-25 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563

6,500
6,500
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500

[พิมพ์ที่นี่]

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่ านละ
6,200
6,200
6,700
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,700
6,700
6,200
6,200
6,200
6,200

พักเดี่ยว
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000

07-08 พฤศจิกายน 2563
14-15 พฤศจิกายน 2563
21-22 พฤศจิกายน 2563
28-29 พฤศจิกายน 2563
05-06 ธันวาคม 2563
12-13 ธันวาคม 2563
19-20 ธันวาคม 2563
26-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564
02-03 มกราคม 2564
09-10 มกราคม 2564
16-17 มกราคม 2564
23-24 มกราคม 2564
30-31 มกราคม 2564

6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500

6,200
6,200
6,200
6,200
6,700
6,200
6,200
6,200
6,700
6,700
6,200
6,200
6,200
6,200

1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ
ลักษณะการเข้ าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กับช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,500 (ราคาเริ่ มต้ น)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,200

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

5,500

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้ วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน
[พิมพ์ที่นี่]

อัตรานีร้ วม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้ อมน ้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พกั 1 คืน ห้ องแอร์ ทีวี น ้าอุ่น พักห้ องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื ้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไข
และข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริ ง
× ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
สิ่งที่ควรนาไป
▪ หมวกกันแดด ครี มกันแดด
▪ รองเท้ าสวมสบาย, รองเท้ ารัดส้ น
▪ ของใช้ สว่ นตัว
▪ ยาประจาตัว
▪ กล้ องถ่ายรูป
เงื่อนไขการจองและสารองที่น่ ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 20 วันต้ องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ทางบริ ษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ ตามเวลาหรื อ
สถานที่ที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้ บริ การส่วนใดส่วนหนึง่ พร้ อมคณะทัวร์ ทา่ นไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การในส่วนนัน้
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คืนได้
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ ้นด้ วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้ าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้ าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั ิเหตุตา่ งๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล้ วในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินค่าทัวร์ ทั ้งหมดในทุกกรณี
* การเลือ่ นการเดินทางต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนันจะไม่
้
สามารถเลือ่ นการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ ี
1. รถโค้ ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 12 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 9 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 6 ท่าน

[พิมพ์ที่นี่]

