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PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

     จงัหวดัจนัทบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-จันทบุรี(ขลุง)-ล่องแพเปียก-

เพลนิพงุโฮมสเตย ์
   รสีอรท์ อ.ขลงุ 

2 เพลนิพุงโฮมสเตย-์โบสถว์ัดแม่พระปฏสินธิ
นิรมล-ชมวิวเนินนางพญา-ชุมชนเก่าริม
แมน่ ้าจันทบรู - ของฝาก 
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วนัแรก กรงุเทพฯ - จนัทบรุ(ีขลงุ) – กจิกรรมลอ่งแพ     
05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รัชดาภเิษก ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ

ชัน้เดยีว คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
(30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.30 น. น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัจนัทบรุ ีโดยรถบัสชัน้เดยีระหวา่ง

ทางบรกิาร น ้าเปลา่ ขนม น ้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
อ.ขลงุ เพือ่เดนิทางเขา้พกั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 
ช.ม.) 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 
 จากนัน้ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยั สนุกสนานกบัการท า

กจิกรรมของรสีอรท์ อาทเิชน่ ลอ่งแพเปียก, สไลดเ์ดอร ์
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็นซฟีู๊ ดแบบไมอ่ ัน้ ณ รสีอรท์  
 

พักที่ อ.ขลุง แนะน าใหท้่านจองเป็นครอบครัว เนือ่งจากหอ้งพกัตอ้งพกัอย่าง
นอ้ย 4 ท่านขึน้ไป (หอ้งละ 4 ท่าน / 8 ท่าน /10 ท่าน / 12 ท่าน) ใหท้่าน
พักผอ่นตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง จดุชมววิเนนินางพญา - โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล - ชุมชนเกา่รมิแมน่ า้ 
                  จนัทบรู - กรงุเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิแวะ จุดชมววิเนนินางพญา ตัง้อยู่บนเนนิรมิทะเลใกลก้ับหาดคุง้วมิาน

และปากอ่าวคุง้กระเบน เป็นจุดชมววิทีข่ ึน้ชือ่ของจันทบุรเีพราะมทีวิทัศน์ทีส่วยงาม 
ทัง้ถนนเลยีบชายทะเลทีท่อดยาวไปจนถงึหาดคุง้วมิาน อ่าวคุง้กระเบน และแหลม
เสด็จ จุดชมววิเนนินางพญาแห่งคุง้วมิาน เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วแหง่จันทบรุ ี
ทีม่คีวามสวยงาม ทัง้ทะเล ทัง้ภเูขา ถอืวา่เป็นวมิานแหง่จันทบรุ ีและมคีูร่ักน ากญุแจ
มาคลอ้งเป็นสญัญารักระหวา่งกนัอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง  โบสถว์ดัแม่พระปฏสินธนิริมล  หรือเรียกสัน้ๆว่า 

โบสถค์รสิตเ์มอืงจนัทร  ์ตัง้อยู่ในบรเิวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ เป็น
โบสถค์รสิตน์กิายโรมันคาทอลกิซึง่จ าลองแบบมาจากโบสถน์อตเตอรด์ัมในประเทศ
ฝร่ังเศส คอืหนา้ต่างโคง้ และประดับดว้ยลายฉลุโดย รอบตัวโบสถเ์ป็น ศลิปะแบบ
โกธคิ มรีูปนักบุญ ในศาสนาครสิตร์ูปปั้นพระแม่มารสีหีนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา
ยนือยูห่นา้วหิาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นชมความเป็นอยู่ชุมชนเกา่รมิแมน่ า้จนัทบรูเป็นชมุชนเกา่แกข่องชาว
จนีและญวนอพยพตัง้แตส่มัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ตอ่มาไดพ้ัฒนามาเป็น ศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและการคา้ของ จันทบุรทีีส่ าคัญแห่งหนึง่ในสมัยรัชกาลที ่5  ถงึแมว้า่
ยุคสมัยจะเปลีย่นแปลงไปมากซักเพยีงใด แต่ร่องรอยในอดตีของชมุชนเก่าแหง่นี้ก็
ยังไมเ่ลอืนหายไปตามกาลเวลาจนปัจจบุัน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นของฝากบา้นเพ จ.ระยอง อาทเิชน่ ปลาหมกึ ปลาแหง้
ผลไมแ้ชอ่ิม่ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
20.00 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความประทบัใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

 
 
 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข
กอ่นการเดนิทางแลว้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก 

01 - 02 ส.ค. 63 3,599 3,599 

08 - 09 ส.ค. 63 3,599 3,599 

15 - 16 ส.ค. 63 3,599 3,599 

22 - 23 ส.ค. 63 3,599 3,599 

29 - 30 ส.ค. 63 3,599 3,599 

05 - 06 ก.ย. 63 3,599 3,599 

12 - 13 ก.ย.63 3,599 3,599 

19 - 20 ก.ย. 63 3,599 3,599 

26 - 27 ก.ย. 63 3,599 3,599 

03 - 04 ต.ค. 63 3,599 3,599 

10 - 11 ต.ค. 63 3,599 3,599 

17 - 18 ต.ค. 63 3,599 3,599 

23 - 24 ต.ค. 63 3,899 3,899 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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24 - 25 ต.ค. 63 3,899 3,899 

31 ต.ค. - 01 พ.ย. 63 3,599 3,599 

07 - 08 พ.ย. 63 3,599 3,599 

14 - 15 พ.ย. 63 3,599 3,599 

21 - 22 พ.ย. 63 3,599 3,599 

28 - 29 พ.ย. 63 3,599 3,599 

05 - 06 ธ.ค. 63 3,899 3,899 

06 - 07 ธ.ค. 63 3,899 3,899 

12 - 13 ธ.ค. 63 3,599 3,599 

19 - 20 ธ.ค. 63 3,599 3,599 

26 - 27 ธ.ค. 63 3,599 3,599 

 
 

 

 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศช ัน้เดยีวน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 
ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบ ุ
   ในรายการ 
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม  
   ของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ    
   คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรท์า่นละ 2,000 บาท/ทา่น พรอ้มสง่ส าเนาบตัร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้
ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ และสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 7 วนั 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่นการ
เดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และใน
กรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 
ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผู ้
จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 
การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 


