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AD05-09: ทัวรกิ์นปู ดูเล ระยอง จันทน ์2 วัน 1 คืน VAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู่ จ.

จันทบุร ี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิน้ 

  แวะใหร้ับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั  
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดจันทบุร ีน าคณะทวัรเ์ดินทางไปสกัการะ ศาลหลักเมืองจนัทบุร ี
  ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สนันิษฐานว่าพระเจา้ตากทรง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานทีศ่กัดิคู่์เมืองที่
  ชาวจงัหวดัจนัทบุรีใหค้วามเคารพสกัการะและมากราบไหวบู้ชาขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลกนัประจ าทกุวนั  
  น าท่านเดินทางไปยงั อ าเภอแหลมสิงห ์น าชม เกาะเปริด ท่ีเท่ียวลบัในจนัทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือน 

อยู่บาหลี ตัง้อยู่ในเขตวดัเกาะเปริด ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลท่ีอยู่ใกลก้บัชายฝ่ัง มีชาวเรือและ
ชาวประมงตัง้บา้นเรือนอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาไดม้ีการสรา้งถนนเชื่อมระหว่างชายฝ่ังกบัเกาะเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางเขา้-ออก สภาพท่ีเคยเป็นเกาะกลางทะเลจึงหายไป 
น าท่านเดินทางไปยงั อบต.บางชัน 

11.30 น.  น าท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหย่ียวแดงและดทูะแหวก (หาดทรายด า) โดยระหว่างล่อง
แพท่านจะ  ไดช้มวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไมโ้กงกางตลอดสองฝ่ังท่ีแพล่องไป ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ บนแพ ระหว่างการล่องแพเปียก  
  ***เราจะสามารถชมทะเลแหรกไดห้รือไม่ขึน้อยู่กบัระดบัน า้ในวนัท่ีเดินทางค่ะ 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายด า -  
เหย่ียวแดง 
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14.00 น. เดินทางถึงจดุ ชมทะเลแหวก (หาดทรายด า) ใหค้ณะทวัรล์งไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอธัยาศยั  
  น าท่านเดินทางขึน้แพล่องกลบั โดยระหว่างท่ีล่องกลบั ท่านจะไดช้ม บ้านเหย่ียวแดงแห่งลุ่มแม่น ้าเวฬุ 
  เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตวั อาศยัอยูก่นัอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดไูดย้ากมากท่ีเราจะไดเ้ห็น 
  เหยี่ยวแดงเป็นจ านวนมากขนาดนี ้ใกลถ้ึงท่าเทียบแพ บริการอาหารเย็น (2) แบบไม่อ้ัน ซีฟดูสจ์ดัเต็ม 
  ทัง้ กุง้ หอย ปลา และปทูะเลตวัใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิม่ ไม่หมด ไม่เลิกเสิรฟ์ สมควรแก่เวลา  
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมบูรพาบีช หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
 
 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลงัอาหาร อิสระพกัผ่อนเล่นน า้ทะเล บริเวณ 
  ชายหาดหนา้ท่ีพกัตามอธัยาศยั 
09.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์น าคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) 
09.30 น. เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีถกูนบัว่าสวยท่ีสดุใน 
 ภาคตะวนัออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น Dream destinations จากการ 
 ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ว่าตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ เนินนางพญาตัง้อยู่ระหว่างหาดคุง้วิมาน และ 

อ่าวคุง้กระเบน สามารถมองววิทะเล ชมพระอาทิตยต์กสวยมาก และชมความงามของถนนโคง้เลียบ
ชายทะเลท่ีสวยงามอีกดว้ย  

  น าท่านเท่ียวชมจดุเช็คอินใหม่ของจนัทบุรีท่ีก าลงัมาแรงในตอนนี ้คือ สะพานไม้จดุชมววิเจดียก์ลางน ้า 
บ้านหัวแหลม สะพานไมท่ี้สรา้งยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยความ
ศรทัธาใหช้าวบา้นสามารถเดินลงไปสกัการะเจดียบ์า้นหวัแหลม เจดียสี์ขาวเก่าแก่อายกุว่า 200 ปีท่ีตัง้อยู่
บนโขดหินกลางทะเลได ้นกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเล่นรบัลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรูปกลางสะพานไม ้และยงั
สามารถชมพระอาทิตยข์ึน้และตกไดจ้ากบริเวณสะพานไดอ้ีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ ปากแม่น ้าประแส น าชม เรอืรบหลวงประแส อนสุรณส์ถานของเรือมีท่ีม ี 

 ความส าคญัต่อประวติัศาสตรร์าชนาวีไทย  
  เรือหลวงประแส ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ทีป่ากน ้าประแสนี ้เป็นเรือหลวงประแสล าที่ 2 น าเขา้มาแทนเรือหลวงประแสล าที่ 1 
  ซึ่งเกยตืน้ไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจ าการ  
  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง  
  ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ธรรมชาติ บริเวณปากแม่น า้ประแส ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหค้วามรู ้ 
 สรา้งความเขา้ใจในเร่ืองระบบนิเวศนข์องป่าชายเลน ไดเ้ห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไมโ้ปรง และ 

วันที่สอง หาดเจ้าหลาว - เนนินางพญา - สะพานไมจ้ดุชมวิวเจดียก์ลางน ้าบ้านหัวแหลม - ทุง่โปรงทอง  
- เรือรบประแส - กรุงเทพฯ 
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  ไมร้ิมชายฝ่ัง จุดเด่นของบริเวณนีค้ือ ตน้โปรง ที่ขึน้หนาแน่นอยู่เต็มพืน้ที่ สะทอ้นสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่าเป็น 
  ทุ่งโปรงทอง สมัผสัพลงัโอโซน พลงัสรา้งชีวิต 3 เวลา 3 อารมณ์ 

น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
18.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 
***************************************************************************  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

20-21 มิถนุายน 2563 6,500 6,200 1,000 
27-28 มิถนุายน 2563 6,500 6,200 1,000 
04-05 กรกฎาคม 2563 6,900 6,700 1,200 
11-12 กรกฎาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
18-19 กรกฎาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
25-26 กรกฎาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
01-02 สิงหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
08-09 สิงหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
15-16 สิงหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
22-23 สิงหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
29-30 สิงหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
05-06 กนัยายน 2563 6,500 6,200 1,000 
12-13 กนัยายน 2563 6,500 6,200 1,000 
19-20 กนัยายน 2563 6,500 6,200 1,000 
26-27 กนัยายน 2563 6,500 6,200 1,000 
02-03 ตลุาคม 2563 6,900 6,700 1,200 
03-04 ตลุาคม 2563 6,900 6,700 1,200 
10-11 ตลุาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
17-18 ตลุาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
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24-25 ตลุาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
31 ตลุาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 6,500 6,200 1,000 

07-08 พฤศจิกายน 2563 6,500 6,200 1,000 
14-15 พฤศจิกายน 2563 6,500 6,200 1,000 
21-22 พฤศจิกายน 2563 6,500 6,200 1,000 
28-29 พฤศจิกายน 2563 6,500 6,200 1,000 

05-06 ธันวาคม 2563 6,900 6,700 1,200 
12-13 ธันวาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
19-20 ธันวาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
26-27 ธันวาคม 2563 6,500 6,200 1,000 

31 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 6,900 6,700 1,200 
02-03 มกราคม 2564 6,900 6,700 1,200 
09-10 มกราคม 2564 6,500 6,200 1,000 
16-17 มกราคม 2564 6,500 6,200 1,000 
23-24 มกราคม 2564 6,500 6,200 1,000 
30-31 มกราคม 2564 6,500 6,200 1,000 

 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,500 (ราคาเริ่มตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากว่า 3-11 ปี 6,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 6,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 5,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,000 
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เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
อัตรานีร้วม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 4 มือ้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

• ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งที่ควรน าไป 

▪ หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ของใชส่้วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

 
เงื่อนไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
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เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพรอ้มคณะทวัรท่์านไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการในส่วนนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุติัเหตตุ่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและต่างประเทศและเหตกุารณอ์ื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแลว้ในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 6 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 


