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

ชมฝงูเหยีย่วแดง 

06.00 จุดนัดพบ พรอ้มกัน ณ ตรงขา้มไบเทคบางนา มัคคเุทศกจ์ะนัดหมายท่านอกีครัง้ 

06.30  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบรุ ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)  
เชา้ บรกิารอาหารวา่ง 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เกาะเปรดิ ตัง้อยู่ที่ต าบลเกาะเปรดิ อ าเภอ

แหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี ซึง่ที่แห่งนี้ไดร้ับการขนานนามว่า “บาหลี
เมอืงไทย” เนื่องจากตดิทะเลววิสวยไมแ่พท้ีบ่าหลเีลยทเีดยีว  

อิสระใหท้่านถ่ายรูปสุดชิค SKY VIEW CAFÉ รา้นกาแฟขนาดเล็ก
น่ารักที่ตั ้งอยู่ตรงหนา้ผารมิทะเล ท่ามกลางบรรยากาศลมทะเลเย็น

สบายและแสงแดดทีอ่บอุ่น ซึง่ววิจากรา้นกาแฟไม่วา่จะมองมมุไหน ก็จะ

เห็นสฟ้ีาครามของทอ้งทะเลไกลสุดสายตา จุดไฮไลท์พเิศษที่ไม่ควร
พลาด!! “บันไดสวรรค์ที่มาพรอ้มกับวิวถ่ายรูปสุดปัง” และฉากหลัง

ส าหรับถ่ายรูปเป็นววิทอ้งฟ้าแบบพาโนราม่าทีส่วยงามโดยไม่มอีะไรมา
กัน้ (ไมร่วมคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ภายในรา้น)  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง 
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น าท่านกลับเขา้สูท่ี่พักเพื่อเล่นกจิกรรม ล่องแพเปียกชมธรรมชาต ิและชมฝูง

เหยีย่วแดง หลงัจบกจิกรรมอันแสนสนุกอสิระใหท้า่นไดพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอื
เลอืกเลน่กจิกรรมจากทางรสีอรท ์ 

หลังกจิกรรมน าท่านรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เมนูซฟีู๊ ด ที่เต็มไป

ดว้ยกุง้ ปู ปลา ที่ทางโฮมสเตยจ์ัดเต็มไวอ้ย่างสุดอลังการ ทานไดไ้ม่
อัน้ รายการอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละวัน 

เย็น บรกิารอาหารค า่  บฟุเฟ่ตอ์าหารทะเล ป ูกุง้ ปลา จดัเต็มไมอ่ ัน้ !! 
ทีพ่กั รตันะบรุ ีโฮมสเตย ์หรอืเทยีบเทา่  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัทีส่อง โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล – ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช – ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง – วดัปากน า้แขมหนู 

หรอืโบสถส์นี า้เงนิ – ลานหนิสชีมพู  - จดุชมววิบา้นหวัแหลม – เจดยีบ์า้นหวัแหลม – กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถว์ดัแม่พระปฏสินธนิริมล หรือโบสถค์าทอลกิจันทบุรี ที่ไดช้ือ่ว่า “สวยงามที่สุดในประเทศไทย” เป็น
อาสนวหิารประจ ามสิซงัโรมันคาทอลกิจันทบรุ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิคลองจันทบรุ ีตรงขา้มชมุชนเกา่แกจ่ันทบูร มจุีดเด่นทีเ่ด่นชัด

คอืยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวหิารมีการตกแต่งเพดานเป็นทอ้งเรอืไมโ้นอาห ์ช่องบานกระจกแบบกอทกิ และ
กระจกงานกระจกส ีนอกจากนี้ภายในยังมีแม่พระที่มคีวามล ้าค่า ซึง่ตกแต่งดว้ยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรอืกว่า 2 หมื่น

กะรัต และฐานซึง่หลอ่ขึน้ดว้ยเงนิบรสิทุธิ ์ประดับองคด์ว้ยทองค าและพลอยชนดิต่างๆ อสิะรใหท้า่นเกบ้ภาพความประทับใจ 

แวะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ซึง่เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวจันทบุรี มีรูปทรงสวยงาม และแปลก
ตา มีกลิน่อายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศลิปากร โดยตัวอาคารจะออกแบบเป็นรูปหมวกทรงหกเหลีย่ม มี

ความสวยงาม และสง่างามเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นที่จดจ าประวัติศาสตร์ของเมืองจันท์เป็นอย่างมาก  ในเรื่องราว
ประวัตศิาสตรใ์นการกอบกูเ้อกราชของไทยเราน่ันเอง ใครทีม่าจังหวัดจันทบุรมีักจะนยิมมาสักการะศาลสมเด็จพระเจา้ตาก

สนิมหาราชเพื่อเป็นสริมิงคลในการเดนิทาง ภายในยังม ีศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิ

มหาราช ออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนี สวยและงดงามเป็นอยา่งมาก 
 เดนิทางไปยัง วดัปากน า้แขมหนู ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสะพานปากน ้าแขมหนู น าทา่นชมความสวยงามของ “โบสถส์นี า้เงนิ” ที่

เทีย่วยอดฮติแหง่ใหม่ของจันทบุร ีหากไดม้าเช็คอนิรับรองไมต่กเทรน์แน่นอน นอกจากไดภ้าพสวยๆ แลว้ก็ยังไดบ้ญุอกีดว้ย 
ซึง่การรีโนเวทครัง้นี้เนื่องมาจากพระอุโบสถหลังเก่าเริม่ช ารุด

ทรุดโทรมมากขึน้ เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลท าใหโ้ครงสรา้งผุ
กร่อนลุกลามไปจนถงึหลังคาจงึไดม้ีการรื้อโบสถห์ลังเก่า และ

กอ่สรา้งโบสถห์ลังใหม่ขึน้ พรอ้มทัง้หาวธิทีี่ป้องกันไม่ใหโ้บสถ์

หลังใหม่เกดิความช ารุดเสือ่มโทรมเร็ว จงึท าใหเ้กดิแนวคดิใน
การใชเ้ซรามิกมาเคลือบชัน้ปูนของพระอุโบสถเพื่อป้องกัน

น ้าเค็ม และใชล้วดลายสีน ้าเงินตัดกับสีขาว ตามแบบสีของ
เครือ่งลายครามในสมัยโบราณทีน่ยิมใชเ้พยีง 2 สนีี้เท่านัน้ สว่น

ภายในพระอุโบสถมีความสวยสดงดงามไม่แพเ้ซรามกิสนี ้าเงนิ

นอกโบสถ์ โดยดา้นในเฉพาะประตูโบสถ์ไมทั้ง้ 4 บาน มีการ
แกะสลักภาพนูนต ่าเกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียด ดา้นนอกบาน
ประตแูละหนา้ตา่ง อสิระใหท้า่นเก็บภาพบรรยากาศ และความงดงามของพระอโุบสถเซรามกิสนี ้าเงนิตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิไปยังจุดถา่ยภาพเช็คอนิแห่งใหม่ ลานหนิสชีมพู โพสทา่เจดิจา้ทา้แดด ณ โขดหนิรมิทะเลทีม่สีแีดงอม
ชมพูสดใส ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตกิึง่ผจญภัยภายในเขตหา้มล่าสตัวป่์าฯ คุง้กระเบน อ.ท่าใหม่ จ.

จันทบุร ีลักษณะเป็นลานหนิสชีมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาทีแ่ทรกตัวอยู่รมิชายหาดยาวไปจนสดุลานหนิสชีมพูที่
เป็นจุดชมววิส าคัญ สามารถมองเห็นเกาะทีอ่ยู่รอบๆ ไดอ้ย่างสวยงาม มรีะยะทางรวมราว 1 กโิลเมตร เป็นเสน้ทางวงกลมที่
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จะเลอืกเดนิเลยีบชายหาดเพือ่ไปชมลานหนิสชีมพูกอ่น หรอืจะเดนิขึน้เขาเขา้ป่าเพือ่ไปชมจุดชมววิดา้นบนเขากอ่นจะลงมา

สูล่านหนิสชีมพก็ูได ้ 
จากนั้นน าท่านเดนิรับลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม ้ณ จุดชมววิ

บา้นหวัแหลม ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล ความโดดเด่นของ

จุดชมววิบา้นหัวแหลม นักท่องเที่ยวจะไดเ้ดนิทอดน่องชมววิสวย ๆ 
บนสะพานไมท้ี่ทอดตัวยาวท่ามกลางน ้าทะเล ระยะทางประมาณ 50 

เมตร เป็นสะพานที่สรา้งขึน้จากพลังแห่งศรัทธาของชาวบา้น เป็น
ทางเดนิเพือ่สกัการะ "เจดยีบ์า้นหวัแหลม" (สะพานไมจ้ะยาวไม่ถงึ

เจดีย์ สามารถเดินไปไดแ้ค่ช่วงเวลาน ้ าลดเท่านั้น) ซึ่งเป็นเจดีย์

เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานกันว่าสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่ยดึ
เหนี่ยวจติใจของชาวประมง ดว้ยการท าประมงในสมัยกอ่นเป็นอาชพี

ทีเ่สีย่งอันตราย และเพื่อใหก้ารออกเรอืแต่ละครัง้ปลอดภัย ซึง่สรา้ง
เจดยีน์ี้ข ึน้มาเพือ่เป็นหลักยดึเหนี่ยวจติใจน่ันเอง 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ใชร้ะยะเวลา

เดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
20.00  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก : หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย. – 01 พ.ค. 2564 5,999 2,000 

07 – 08 พฤษภาคม 2564 5,499 2,000 

16 – 17 พฤษภาคม 2564 5,499 2,000 

21 – 22 พฤษภาคม 2564 5,499 2,000 

29 – 30 พฤษภาคม 2564 5,499 2,000 

05 – 06 มถิุนายน 2564 5,499 2,000 

12 – 13 มถิุนายน 2564 5,499 2,000 

19 – 20 มถิุนายน 2564 5,499 2,000 

26 – 27 มถิุนายน 2564 5,499 2,000 

03 – 04 กรกฎาคม 2564 5,499 2,000 

10 – 11 กรกฎาคม 2564 5,499 2,000 

17 – 18 กรกฎาคม 2564 5,499 2,000 

24 – 25 กรกฎาคม 2564 5,999 2,000 

25 – 26 กรกฎาคม 2564 5,999 2,000 

31 ก.ค. – 01 ส.ค. 2564 5,499 2,000 

07 – 08 สงิหาคม 2564 5,499 2,000 

14 – 15 สงิหาคม 2564 5,499 2,000 

21 – 22 สงิหาคม 2564 5,499 2,000 

28 – 29 สงิหาคม 2564 5,499 2,000 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพ่ักหอ้งละ 4 ท่าน หรอื 8 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  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 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 
2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่า

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก 

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

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 


