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เดินทาง กมุภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2564 
 

ลอ่งเรือชมห่ิงหอ้ย l เกาะรงั l เกาะยกัษใ์หญ่ l เกาะยกัษเ์ล็ก l เกาะหวาย 

ชมุชนจนัทบรู l โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล l ศาลหลกัเมืองจนัทบรุี  

วดัปากน ้าแขมหน ูl  จดุชมวิวเนินนางพญา 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
 

ลอ่งเรือชมห่ิงหอ้ย 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.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ – ทา่เรืออา่วธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมห่ิงหอ้ย    

วันที่ 2 

 

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

พาราไดร ์

   

วันที่ 3 เกาะเชา้ง - ท่าเรืออา่วธรรมชาติ – ชมุชนจนัทบรู –โบสถว์ัดแมพ่ระปฏิสนธิ          

นริมล- ศาลหลกัเมืองจนัทบรุี – วัดปากน า้แขมหน ู– จดุชมวิวเนนินางพญา 

กรงุเทพ 

   

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ตราด 

วนัท่ี 1     กรงุเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ลอ่งเรือชมห่ิงหอ้ย 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการ

ตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่  จ.ตราด ใหท้่านพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (อาหารว่าง) (มื้อท่ี1) 

 น าท่านเดินทางสู่ ทา่เรืออ่าวธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 2) 

บ่าย น าท่านเดินทางถึง ท่าเรือเฟอรร์ี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อนัง่เรือเฟอรร์ี่ไปยังเกาะชา้ง 

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั เช็คอินเขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย รีเฟรชร่างกาย 

ที่พกั 
เอวา รีสอรท์ เกาะชา้ง Superior Hillside หรือเทียบเท่า 

(หากตอ้งการพกัหอ้ง Deluxe Seaview  เพ่ิมท่านละ 400 บาท) 

17.00 น. พรอ้มกนัที่ล็อบบี้ของรีสอรท์ที่ท่านเขา้พกั  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังรา้นไอยราซีฟู้ด  

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นไอยราซีฟู้ด (มื้อท่ี 3) 

 จากนัน้หลงัทานเสร็จน าท่านลอ่งเรือชมห่ิงหอ้ยในป่าโกงกาง และน าท่านกลบัทีพ่กัโดยสวัสดิภาพ 
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Day 

2 
 

 

 

ด าน ้า 4 เกาะ 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  (มื้อท่ี 4) 

08.00 น. รถเริ่มรับทกุท่านจากที่พกั เดินทางสู่ท่าเรือบางเบา้เพื่อท ากจิกรรมด าน ้าชมปะการงั 4 เกาะ ด าน า้ทะเล

อ่าวไทยอันสวยงาม 

09.00 น. รถน าท่านไปยังหมูบ่า้นบางเบา้ เตรียมตวัลงเรือ 

09.30 น. ตรวจเช็คความเรียบรอ้ย  และใหท้่านใส่เสื้อชชูีพ  จากนัน้ออกเดินเรือมุง่สู่หมูเ่กาะรัง มีบริการน า้ดื่ม ชา 

กาแฟ บนเรือ (เรือใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

11.00 น. ด าน า้จดุแรกที่ เกาะยกัษเ์ล็ก ที่นีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพของสตัวท์ะเล และแนวปะการังใหไ้ดช้ม เกาะ

ยักษเ์ล็กมีความหลากหลายดว้ยดอกไมท้ะเล ปลาการต์นู ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง  ตืน่

ตาตื่นใจแนน่อนส าหรับการลงด าน า้ที่เกาะแรกนี้  
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กลางวัน ไดเ้วลาพกัรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี5) แบบบฟุเฟ่ต ์ผลไมน้ า้ดื่มบนเรือ 

บ่าย จากนัน้ใหท้่านได ้ด าน า้ และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรงั (ที่ท าการอทุยานแหง้ชาติหมูเ่กาะรัง) 

ถ่ายรปูสวยๆ กบัธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเชี่ยล 

13.30 น. จากนัน้ด าน า้ที่เกาะยกัษใ์หญ่ ที่นีม่ีชื่อเสียงดา้นความสวยงามของปะการังเขากวาง 

โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีน า้เงนิ และสตัวท์ะเลนา่รักอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

14.45 น. ออกเดินทางจากเกาะยักษใ์หญ่สู่เกาะหวาย 

15.00 น. เป้าหมายสดุทา้ยในการเดินทางวันนี้คือ เกาะหวายพาราไดซ์ เกาะหวายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในหมู่

อทุยานแห่งชาติเกาะชา้ง ท่านสามารถด าน ้าดปูะการังไดอ้ย่างสบายเพราะน ้าทะใสและเป็นจดุๆหนึ่งที่มี

โครงการปลกูปะการังเทียมคืนสู่ทอ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นประเภทปะการังเขากวาง 

16.00 น. ไดเ้วลาเดินทางกลบัเกาะชา้ง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพรอ้มผลไม)้ เก็บความทรงจ าดีๆไว ้

และชว่ยดแูลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวใหค้งอยู่ตลอดไป 

17.00 น. พรอ้มกนัที่จดุขึน้รถ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัถึงที่พกัเชิญพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (มื้อท่ี 6) อิ่มอร่อยกบัอาหารมื้อค า่ในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น 

       

       ทีพ่กั 
เอวา รีสอรท์ เกาะชา้ง Superior Hillside หรือเทียบเท่า 

(หากตอ้งการพกัหอ้ง Deluxe Seaview  เพ่ิมท่านละ 400 บาท) 

  
 

Day 

3 
 

 

     

เกาะชา้ง 

-  
  จนัทบรุี 

 

วนัท่ี 3       เกาะเชา้ง - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ชมุชนจนัทบรู –โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธิ                            

                 นิรมล- ศาลหลกัเมืองจนัทบรุี – วดัปากน ้าแขมหน ู– จดุชมวิวเนินนางพญา – กรงุเทพ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ รีสอรท์  (มื้อท่ี 7) 

10.00 น. เก็บสมัภาระ อ าลาเกาะชา้ง 

 จากนัน้น าท่านเดินทางขา้มเรือเฟอรร์ี่ กลบัมายังท่าเรอือ่าวธรรมชาติ 
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11.00 น.  น าท่านเดินทางไปยังจงัหวดัจนัทบรุี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อท่ี8) 

บ่าย ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ชมวิถีชีวิตของชมุชนริมน ้าจนัทบรู  หรือที่เรียกกนัว่า ยา่นท่าหลวง ในอดีตถือเป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจการคา้ที่ส าคัญของจนัทบรุี 

 น าท่านเขา้ชม โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถค์ริสตน์กิายโรมนัคาธอลิก มีลกัษณะตามศิลปะแบบ

โกธิก เดิมมีหลงัคาเป็นยอดแหลมแตไ่ดม้ี การรื้อส่วนแหลมออกในสมยั สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไมใ่หเ้ป็น

เป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแตง่ โบสถไ์มฉ้ลลุายประดบักระจกสี เป็นรปูนกับญุ ในศาสนา

คริสตร์ปูป้ันพระแมม่ารีสีหนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยืนอยู่หนา้วิหารทรงโกธิกซ่ึงดยูิ่งใหญ่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.00 น. จากนัน้น าท่านไปไหวศ้าลหลกัเมืองจนัทบรุี ซ่ึงตัง้อยู่หนา้ค่าตากสินดา้นซา้ย เป็นศาลหลกัเมืองของ

จงัหวัดจนัทบรุี ศาลเดิมคงจะสรา้งดว้ยศิลาแลง แตไ่ดช้ ารดุทรดุโทรมไปจนตน้โพธ์ิตน้ขอ่ยขึน้ปกคลมุ และ

ในที่สดุตวัศาลก็ไมม่ีเหลืออยู่ และหลกัเมืองเองก็ไมท่ราบว่ามีรปูร่างลกัษณะเป็นอย่างไร เมื่อประมาณ 50 

ปีกว่ามาแลว้ ศาลหลกัเมืองแห่งนีเ้ป็นศาลไมอ้ยู่ระหว่างตน้ขอ่ยใหญ่ 2 ตน้ ศาลหลกัเมืองแห่งที่กล่าวถึงนี้

ก็คือศาลหลกัเมืองจันทบรุี ปัจจบุันนี ้ตอ่มาไดก้่อสรา้งศาลฝังเสาหลกัเมือง และหล่อองคเ์จา้พ่อขึน้ใหม ่

เพื่อใหส้งา่งามสมศักดิ์ศรีของเมืองจนัทบรุี 

15.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม วดัปากน ้าแขมหน(ูชมโบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน) แลนดม์ารค์ของจนัทบรุี ที่

งดงามวิจิตรตระการตาดว้ยลวดลายพื้นโบสถส์ีน า้เงนิตดักบัพื้นสีขาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามที่ท าจาก

เซรามิกในสมยัโบราณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านแวะ จดุชมวิวเนินนางพญา ตัง้อยู่บนเนนิริมทะเลใกลก้บัหาดคุง้วิมานและปากอ่าวคุง้

กระเบนค่ะ เป็นจดุชมวิวที่ขึน้ชื่อของจนัทบรุีเพราะมีทิวทศันท์ี่สวยงาม และเป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สดุใน

ประเทศไทยค่ะ มีระยะทางทัง้หมด 111 กิโลเมตร 
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16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

20.30 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง   ราคาท่านละ 

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.- 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 2,000.- 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  

2. ที่พกัที่ระบไุวต้ามรายการหรือเทียบเท่า  2 คืน 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบ ุ8 มื้อ 

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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7. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

9. ค่าค่าธรรมเนยีมเขา้อทุยาน(คนไทย) 
10. น า้ดิ่มท่านละ 1 ขวด ตอ่วนั 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ตอ่ท่าน 

5. ตา่งชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอทุยาน) 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีที่ท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมดทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรณุา

ส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

 


