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เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

ท่าเรือปลายจนัท-์ลงแพ ชมฝงูเหยี่ยวแดง พายเรือ เลน่น า้ ขดัผิว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจ-อาหารซีฟู๊ ดระดบั 5 ดาว แบบจดัเต็มทัง้ ป ูกุง้ ปลา ปลาหมกึ เติมไดไ้ม่อัน้ 

โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต 
วดัปากน า้แขมหน(ูชมโบสถเ์ซรามิกสีน า้เงิน) 

 
ราคาเพียง  3,888.- 
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เส้นทางการเดินทาง  

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-จนัทบุรี-ท่าเรือปลายจนัท-์ลงแพ ชมฝงูเหยีย่วแดง พายเรือ เล่นน ้า ขดัผิว พร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจ-อาหารซีฟู๊ ดระดบั 5 ดาว แบบจดัเตม็ทั้ง ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมไดไ้ม่อั้น 

วนัท่ี 2 โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต-วดัปากน า้แขมหน(ูชมโบสถเ์ซรามิกสีน า้เงิน)- 
กรุงเทพฯ 

  

Day 
1 

 

 

 กรุงเทพฯ 
- 

จันทบุรี 
 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน ้ า ขดัผิว พร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจ-อาหารซีฟู๊ ดระดบั 5 ดาว แบบจดัเตม็ทั้ง ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมไดไ้ม่อั้น 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตาม
มาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้เพื่อคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลลา้งมือ
ใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ 
 รับประทานอาหารวา่ง (ม้ือที่1) 

11.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่าเรือปลายจนัท์ เพื่อนั่งเรือใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่2) 
ห้องอาหารโฮมสเตย์ ให้ท่านอ่ิมอร่อยกับเมนู
น ้ าพริก ห่อหมกปลา ผดัผกัรวมกุ้ง ต้มส้มปลา 
พร้อมขนมถว้ย นอกจากนน้ียงัมีส้มต าให้บริการ
ท่านอีกดว้ย  

 

14.00น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรืออิสระเดินชมหมู่บา้น ท่านสามารถเขา้ถ่ายรูปท่ีศาลเจา้ พร้อมซ้ือของฝาก 
15.00น. น าท่านร่วมกิจกรรมลงแพ ชมฝงูเหยีย่วแดง พายเรือ เล่นน ้า ขดัผิว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ (มีบริการชูชีพส าหรับทุกท

ท่าน)   
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เย็น  
 
 

รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่3)  
บริการอาหารซีฟู๊ ดระดบั 5 ดาว แบบจดัเตม็  
ทั้ง ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมไดไ้ม่อั้น 
พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม  
น ้าเปล่า น ้าอดัลม น ้าสมุนไพร 

 

20.00 น. ใหท้่านไดอิ้สระกบัคาราโอเกะ ณ หอ้งกิจรรมจดัเล้ียง คาราโอเกะเปิดใหบ้ริการเปิด 20.00น.-22.00 น. 
ท่ีพกั  บา้นไร้แผน่ดิน โฮมสเตย ์(หรือเทียบเท่า) ท่ีพกั 1 หอ้ง/ 4-8 ท่าน  

 
 

 
 
 

Day 
2 

 

 

จันทบุรี 
- 

กรุงเทพฯ 
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วนัท่ี 2 โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วดัปากน ้าแขมหนู(ชมโบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน)- กรุงเทพฯ 
เชา้ 

08.00 น. 
บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพกั(มื้อที่4)   
น าท่านท่านออกเดินทางสู่ท่า เ รือ ใช้เวลาเดินเ รือ
ประมาณ 40 นาที  

 

 น าท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์
คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบ
โกธิก เดิมมีหลงัคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การร้ือส่วน
แหลมออกในสมยั สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อไม่ให้เป็น
เป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถไ์ม้
ฉลุลายประดบักระจกสี เป็นรูปนกับุญ ในศาสนาคริสต์
รูปป้ันพระแม่มารีสีหนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยนือยู่
หนา้วิหารทรงโกธิกซ่ึงดูยิง่ใหญ่ 

 

  
น าท่านผ่านชม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนท่ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดในภาคตะวนัออก ผ่านหาดคุง้วิมาน อ่าวคุง้กระเบน หาด
แหลมสิงห์ ทั้งสองฝ่ังถนนติดทะเล 
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
 น าท่านเขา้ชม วัดปากน ้าแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสี

น ้าเงิน) แลนดม์าร์คของจนัทบุรี ท่ีงดงามวิจิตรตระการ
ตาดว้ยลวดลายพื้นโบสถสี์น ้ าเงินตดักบัพื้นสีขาว คลา้ย
กับภาชนะลายครามท่ีท าจากเซรามิกในสมยัโบราณ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกับ
ภาพความประทบัใจ 
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง โดย
บริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

- เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
-   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 
การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 
2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
27-28 มีนาคม 2564 3,888.- 
10-11 เมษายน 2564 4,222.- 
13-14 เมษายน 2564 4,444.- 
01-02 พฤษภาคม 2564 4,444.- 
22-23 พฤษภาคม 2564 3,888.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 2,500 
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3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใชส้ าหรับการท า
เอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 
การยกเลกิการเดินทาง 
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 
อตัราบริการนีร้วม 
1.ค่ารถบริการน าเท่ียว 
2.ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจขา้งตน้  พกัห้องละ 4-8 ท่าน   
3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
6.เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 200 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 


