
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

เดินทาง กมุภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2564 
 

ล่องเรือชมห่ิงหอ้ย l เกาะรงั l เกาะยกัษใ์หญ่ l เกาะยกัษเ์ล็ก l เกาะหวาย 

ชมุชนจนัทบรู l โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล l ศาลหลกัเมืองจนัทบรุี  

วดัปากน ้าแขมหน ูl  จดุชมวิวเนินนางพญา 

 

 

 
 
 
 

ตราด– จนัทบรุี 

เกาะชา้ง ดห่ิูงหอ้ย ด าน ้า 4 เกาะ   

3 วนั 2 คืน 

เริ่มตน้เพียง  7,290.- 

 



 
 

2   WTTDX-VN001    เกาะชา้ง ดูหิง่หอ้ย ด าน ้า 4 เกาะ  3 วัน 2 คนื 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมหิ่งหอ้ย    

วันท่ี 2 

 

ทัวรด์ าน า้ 4 เกาะ (เรือไม)้ เกาะรัง - เกาะยักษใ์หญ่ - เกาะยักษเ์ล็ก – เกาะ

หวาย พาราไดร ์

   

วันท่ี 3 เกาะเชา้ง - ท่าเรืออา่วธรรมชาติ – ชมุชนจันทบรู –โบสถว์ัดแม่พระปฏิสนธิ          

นิรมล- ศาลหลักเมืองจันทบรีุ – วัดปากน า้แขมหน ู– จดุชมวิวเนินนางพญา 

กรงุเทพ 

   

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ตราด 

วนัท่ี 1     กรงุเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมห่ิงหอ้ย 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่  จ.ตราด ใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (อาหารว่าง) (ม้ือท่ี1) 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

บ่าย น าท่านเดินทางถึง ท่าเรือเฟอรร์ี่อา่วธรรมชาติ เพื่อนัง่เรือเฟอรร่ี์ไปยังเกาะชา้ง 

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก เช็คอินเขา้ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รีเฟรชร่างกาย 

ท่ีพัก 
เอวา รีสอรท์ เกาะชา้ง Superior Hillside หรือเทียบเท่า 

(หากตอ้งการพกัหอ้ง Deluxe Seaview  เพ่ิมท่านละ 400 บาท) 

17.00 น. พรอ้มกันท่ีล็อบบี้ของรีสอร์ทท่ีท่านเขา้พัก  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังรา้นไอยราซีฟู้ ด  

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นไอยราซีฟู้ ด (ม้ือท่ี 3) 

 จากนัน้หลังทานเสร็จน าท่านล่องเรือชมห่ิงหอ้ยในป่าโกงกาง และน าท่านกลับท่ีพักโดยสวัสดิภาพ 
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Day 

2 
 

 

 

ด าน ้า 4 เกาะ 

วนัท่ี 2     ทวัรด์ าน า้ 4 เกาะ (เรือไม)้ เกาะรงั - เกาะยกัษใ์หญ่ - เกาะยกัษเ์ล็ก – เกาะหวาย 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  (ม้ือท่ี 4) 

08.00 น. รถเร่ิมรับทกุท่านจากท่ีพัก เดินทางสู่ท่าเรือบางเบา้เพื่อท ากจิกรรมด าน า้ชมปะการงั 4 เกาะ ด าน า้

ทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม 

09.00 น. รถน าท่านไปยังหมู่บา้นบางเบา้ เตรียมตวัลงเรือ 

09.30 น. ตรวจเช็คความเรียบรอ้ย  และใหท่้านใส่เสื้อชชูีพ  จากนัน้ออกเดินเรือมุ่งสู่หมู่เกาะรัง มีบริการน า้ดื่ม 

ชา กาแฟ บนเรือ (เรือใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

11.00 น. ด าน า้จดุแรกท่ี เกาะยกัษเ์ลก็ ท่ีนี่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวท์ะเล และแนวปะการังใหไ้ด้

ชม เกาะยักษเ์ล็กมีความหลากหลายดว้ยดอกไมท้ะเล ปลาการต์นู ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการัง

เขากวาง  ตื่นตาต่ืนใจแนน่อนส าหรับการลงด าน า้ที่เกาะแรกนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน ไดเ้วลาพักรับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี5) แบบบฟุเฟ่ต ์ผลไมน้ า้ดื่มบนเรือ 
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บ่าย จากนัน้ใหท่้านได ้ด าน า้ และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรงั (ท่ีท าการอทุยานแหง้ชาติหมู่เกาะรัง) 

ถ่ายรปูสวยๆ กับธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเชี่ยล 

13.30 น. จากนัน้ด าน า้ทีเ่กาะยกัษใ์หญ่ ท่ีนี่มชีื่อเสียงดา้นความสวยงามของปะการังเขากวาง 

โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีน า้เงนิ และสัตวท์ะเลนา่รักอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

14.45 น. ออกเดินทางจากเกาะยักษใ์หญ่สู่เกาะหวาย 

15.00 น. เป้าหมายสดุทา้ยในการเดินทางวันนี้คือ เกาะหวายพาราไดซ ์เกาะหวายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในหมู่

อทุยานแห่งชาติเกาะชา้ง ท่านสามารถด าน า้ดปูะการังไดอ้ย่างสบายเพราะน า้ทะใสและเป็นจดุๆหนึ่งท่ีมี

โครงการปลกูปะการังเทียมคืนสู่ทอ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นประเภทปะการังเขากวาง 

16.00 น. ไดเ้วลาเดินทางกลับเกาะชา้ง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพรอ้มผลไม)้ เก็บความทรงจ าดีๆไว ้

และช่วยดแูลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวใหค้งอยู่ตลอดไป 

17.00 น. พรอ้มกันท่ีจดุขึน้รถ จากนัน้น าท่านเดินทางกลับถึงท่ีพักเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (ม้ือท่ี 6) อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค า่ในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น 

       

       ท่ีพัก 
เอวา รีสอรท์ เกาะชา้ง Superior Hillside หรือเทียบเท่า 

(หากตอ้งการพกัหอ้ง Deluxe Seaview  เพ่ิมท่านละ 400 บาท) 

  
 

Day 

3 
 

 

     

เกาะชา้ง 

-  
  จนัทบรุี 

 

วันท่ี 3        เกาะเช้าง - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ชมุชนจันทบรู –โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ          

นิรมล- ศาลหลกัเมืองจนัทบรุี – วดัปากน ้าแขมหน ู– จดุชมวิวเนินนางพญา – กรงุเทพ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  (ม้ือท่ี 7) 

10.00 น. เก็บสัมภาระ อ าลาเกาะชา้ง 

 จากนัน้น าท่านเดินทางขา้มเรือเฟอรร่ี์ กลับมายังท่าเรืออ่าวธรรมชาติ 

11.00 น.  น าท่านเดินทางไปยังจงัหวดัจนัทบรุ ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (ม้ือท่ี8) 

บ่าย ใหท่้านไดเ้ดินเล่น ชมวิถีชีวิตของชมุชนริมน ้าจนัทบรู  หรือท่ีเรียกกันว่า ยา่นท่าหลวง ในอดีตถือ

เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจการคา้ที่ส าคัญของจันทบรีุ 
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 น าท่านเขา้ชม โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินริมล โบสถค์ริสตน์ิกายโรมนัคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะ

แบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ไดม้ี การร้ือส่วนแหลมออกในสมยั สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อ

ไม่ใหเ้ป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถไ์มฉ้ลลุายประดบักระจกสี เป็นรปู

นกับญุ ในศาสนาคริสตร์ปูป้ันพระแม่มารีสีหนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยืนอยู่หนา้วิหารทรงโกธิก

ซึ่งดยูิ่งใหญ่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.00 น. จากนัน้น าท่านไปไหวศ้าลหลกัเมืองจนัทบรุ ีซึ่งตัง้อยู่หนา้ค่าตากสินดา้นซา้ย เป็นศาลหลักเมืองของ

จังหวัดจันทบรีุ ศาลเดิมคงจะสรา้งดว้ยศิลาแลง แต่ไดช้ ารดุทรดุโทรมไปจนตน้โพธิ์ตน้ขอ่ยขึน้ปกคลมุ 

และในท่ีสดุตวัศาลก็ไม่มีเหลืออยู่ และหลักเมืองเองก็ไม่ทราบว่ามีรปูร่างลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อ

ประมาณ 50 ปีกว่ามาแลว้ ศาลหลักเมืองแหง่นี้เป็นศาลไมอ้ยู่ระหว่างตน้ขอ่ยใหญ่ 2 ตน้ 

ศาลหลักเมืองแห่งท่ีกล่าวถึงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจันทบรีุ ปัจจบุันนี้ ต่อมาไดก่้อสรา้งศาลฝังเสาหลัก

เมือง และหล่อองคเ์จา้พ่อขึน้ใหม่ เพือ่ใหส้งา่งามสมศักด์ิศรีของเมืองจันทบรีุ 

15.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม วดัปากน ้าแขมหน(ูชมโบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน) แลนดม์ารค์ของจันทบรีุ 

ท่ีงดงามวิจิตรตระการตาดว้ยลวดลายพื้นโบสถสี์น า้เงนิตดักับพื้นสีขาว คลา้ยกับภาชนะลายครามท่ี

ท าจากเซรามิกในสมยัโบราณ 
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จากนัน้น าท่านแวะ จดุชมวิวเนินนางพญา ตัง้อยู่บนเนินริมทะเลใกลกั้บหาดคุง้วิมานและปากอ่าวคุง้

กระเบนค่ะ เป็นจดุชมวิวท่ีขึน้ชื่อของจันทบรีุเพราะมีทิวทัศนท่ี์สวยงาม และเป็นถนนเลียบทะเลท่ียาว

ท่ีสดุในประเทศไทยค่ะ มีระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ 

20.30 น. เดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง   ราคาท่านละ 

5-7 ,12-14 ก.พ. 2564 7,290.- 

26-28 ก.พ. 2564 7,490.- 

5-7 , 12-14 , 19-21, 26-28 มี.ค. 2564 7,290.- 

9-11 , 10-12 เม.ย. 2564 7,490.- 

12-14 ,13-15 เม.ย. 2564 8,390.- 

30เม.ย. – 2พ.ค. 2564 7,490.- 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000.- 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

2. ท่ีพักท่ีระบไุวต้ามรายการหรือเทียบเท่า  2 คนื 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 
4. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

5. ค่าอาหารตามท่ีโปรแกรมระบ ุ8 มื้อ 

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

9. ค่าค่าธรรมเนียมเขา้อทุยาน(คนไทย) 
10. น า้ดิ่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขับรถ จ านวน 300 บาท/ต่อท่าน 

5. ต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอทุยาน) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท้ังหมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท้ังหมดทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นี้ใหท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    


