
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เดนิทางวนัที ่ 9-10 มถิุนายน 2561 โดยรถบสัปรบัอากาศ 

2 วนั 1 คนื 
  

คา่ใชจ้า่ย 3,900 บาท 

 
 

ลอ่งเรอืชมป่าโกงกางคลองแสมผู ้ - สกัการะ ศาลเจา้พอ่แสมผู ้ - ทุง่โปรงทอง –  

ถนนเฉลมิบูรพาชลทติ - ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน  - กจิกรรม CSR -  

วดัมงักรบุปผาราม – พพิธิภณัฑพ์านชินาว ี– โบสถพ์ระแมป่ฏสินธนิริมล –  

ชุมชนรมิน า้จนัทบูร – ทานผลไมใ้นสวน 

 เดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ทีพ่กั  :   โรงแรมบลูแรพบทิ  



  
 
 

 

วัยเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวเมืองจันท์ 
เดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

                                           วนัท่ีเดินทำง 9-10 มิถุนำยน 2561 
วนัแรก กรุงเทพ – ก ำแพงไม้ไผ่ – ทุ่งโปรงทอง –ถนนเฉลมิบูรพำชลทิศ- ชมพพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้- กจิกรรม CSR 
06.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกนั ณ จุดนดัหมำย เจำ้หนำ้ที่รอใหก้ำรตอ้นรับท่ำนและคอยอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรอำหำรวำ่งและ

เคร่ืองด่ืม  
07.00 น. ออกเดินทำงโดยรถบสัปรับอำกำศสู่ จ.ระยอง 

09.30 น. น ำท่ำน ล่องเรือชมป่ำโกงกำงคลองแสมผู ้ ปลำยทำงที่“ค่ำยบำงระจนั” ตำมที่ชำวบำ้นเรียกขำน   คือก  ำแพงไมไ้ผ่ที่ยำวตลอดแนว
ป่ำโกงกำง  

 

 
น ำท่ำนสักกำระ ศำลเจำ้พ่อแสมผู ้ จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมเส้นทำงธรรมชำติสู่ ทุ่งโปรงทอง เป็นบริเวณป่ำชำยเลนริมทะเลประแส 
ที่มีกำรปลูกตน้โปรงไวเ้ป็นจ ำนวนมำก มองไปไดไ้กลสุดลูกหูลูกตำ สวยงำมมำก ๆ 

12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ร้ำนอำหำร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ถนนเลียบริมทะเล “ถนนเฉลิมบูรพำชลทิต” เป็นถนนเลียบชำยหำดเมืองจนัทบุรี ที่ถูกขนำนนำมว่ำ “SCENIC 

ROUTE” หรือ “เส้นทำงชมวิวที่สวยงำม ระยะทำงประมำณ 80 กม.” เป็นถนนที่จดัท ำโดย กรมทำงหลวงชนบท กระทรวง
คมนำคม เช่ือมต่อระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเล ที่ส ำคญัจำกตอนเหนือ จรวดตอนใตข้องจงัหวดัจนัทบุรี และพำท่ำนสู่ เนิน
นำงพญำ  เป็นจุดชมวิวท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ำสวยท่ีสุดในภำคตะวนัออก มีทศันียภำพและวิวทิวทศัน์ทีส่วยงำม บรรยำกำศร่มร่ืน สร้ำง
สีสัน แห่งควำมสุขของคุณไดต้ลอดเส้นทำง จะไดส้ัมผสับรรยำกำศของทอ้งทะเล วิถีชีวิตชนบท สวนผลไม ้บรรยำกำศอนัร่มร่ืน 

 
แลว้ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่  ศูนยศ์ึกษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบน  ชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำ พร้อม ร่วมท ำกิจกรรม CSR  ท  ำซั้ งปลำ ท ำ
แป้นหอย    



  
 
 

 

 

 
สมควรแก่เวลำเดินทำงเขำ้สู่ อ.ขลุง 

18.00 น. บริกำรอำหำรค ่ำ  (แบบซีฟู้ ด) ณ. ร้ำนอำหำรฟำร์มปูน่ิม  ท่ำมกลำงธรรมชำติป่ำชำยเลนลุ่มน ้ำเวฬุ 

20.00 น. น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั ณ โรงแรมบลูแรพบิท จ.จนัทบุรี 

วนัที่ 2 วัดมังกรบุปผำรำม – พิพิธภัณฑ์พำนิชนำวี – โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล-ชุมชนริมน ้ำจันทบูร – ทำนผลไม้ในสวน 

07.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  วดัมงักรบุปผำรำม (เล่งฮัว่ยี)่  เป็นวดัจีนขนำดใหญ่ในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นที่เคำรพศรัทธำของนกัแสวงบุญ 

พุทธศำสนิกชน ชำวไทยเช้ือสำยจีน และถือเป็นต ำแหน่งของหำงมงักร ท่ีสืบเน่ืองจำกวดัมงักรกมลำวำส (หวัมงักร) และวดัจีน
ประชำสโมสร (ทอ้งมงักร) จึงมีผูค้นนิยมแวะมำกรำบสักกำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ขอพรใหเ้กิดโชคลำภ สะเดำะเครำะห์ เสริม
ดวงชะตำ แกปี้ชง  

 
 จำกนั้นเขำ้สู่ พิพิธภณัฑพ์ำนิชนำวี  เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จดัแสดงและรวบรวมโบรำณวตัถุที่น ำ

ข้ึนมำจำกใตน้ ้ำ ทั้งในทะเล และแม่น ้ำ รวมถึงกำรจดัแสดงใหเ้ห็นวธีิกำร ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนของนกัโบรำณคดีใตน้ ้ำ วิถีชีวิต
ชำวเรือ และลกัษณะของเรือต่ำงๆ ที่เคยใชใ้นประเทศไทย เป็นอีกสถำนที่หน่ึงที่ไม่ควรพลำดชม เหมำะกบัทุกเพศทุกวยั 
โดยเฉพำะเดก็ๆ จะไดต่ื้นตำต่ืนใจกบัเรือส ำเภอจ ำลองขนำดเท่ำของจริง และหุ่นจ ำลองผูค้นที่ใชชี้วิตบนเรือขนำดเท่ำของจริงที่
สะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตของกำรขนสินคำ้มำคำ้ขำยในสมยัโบรำณ 

 



  
 
 

 

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถพ์ระแม่ปฏิสนธินิรมล จ.จนัทบุรีหรือ อำสนวิหำรพระแม่ปฏิสนธินิรมล  เป็นโบสถค์ริสตนิ์กำยโรมนั
คำธอลิก มีลกัษณะตำมศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลงัคำเป็นยอดแหลมแต่ไดมี้ กำรร้ือส่วนแหลมออกในสมยัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นเป้ำหมำยในกำรโจมตีทำงอำกำศ มีกำรตกแต่ง โบสถไ์มฉ้ลุลำยประดบักระจกสี เป็นรูปนกับุญในศำสนำคริสตรู์ป
ป้ันพระแม่มำรีสีหนำ้สงบ เป่ียมประกำยเมตตำ ยนือยูห่นำ้วิหำรทรงโกธิกซ่ึงดูยิง่ใหญ่ หำกภำยในกลบัมีแต่ควำมสงบเยน็ และ
งดงำมดว้ยศิลปะตกแต่ง แบบยโุรป อำคำรอนังดงำมน้ียนืหยดัผ่ำนกำลเวลำมำกวำ่ศตวรรษ โบสถแ์ม่พระปฏิสนธิ จึงมิเพียงเป็น
โบสถซ่ึ์ง สวยงำมท่ีสุด เท่ำนั้น หำกยงั เป็นศูนยร์วมศรัทธำของผองชำวคริสตท์ั้งปวง มิเพียงเฉพำะเมืองจนัทบูร แต่ครอบคลุมไป
ทัว่ฝ่ัง ทะเลตะวนัออกทีเดียว 

 
 น ำท่ำนชมวิถีชีวิตชุมชนริมน ้ำจนัทบูร เป็นชุมชนเก่ำแก่ท่ีมีอำยนุำน 300 ปี ชุมชนริมน ้ำในอดีตมีกำรผสมผสำนวฒันธรรม 3 

วฒันธรรม คือ วฒันธรรมไทย จีน ญวน สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่สวนผลไม ้

 
  

15.00 น. น ำชม ชิมเที่ยวที่สวนผลไมใ้นช่วงฤดูกำลของผลไมไ้ทย  ของ จ.จนัทบุรี  ซ่ึงจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที่พร้อมตอ้นรับทุกท่ำนไวด้ว้ย
ออ้มกอดของสวนผลไมท้ี่เต็มไปดว้ยควำมสุข หวำนฉ ่ำ เป็นผลผลติแห่งขนุเขำที่สมบูรณ์ที่หล่อหลอมสวนผลไมต่้ำงๆที่กระจดั
กระจำยซ่ึงจะสุกหอมไปดว้ย ทุเรียน ลองกอง มงัคุด  เงำะ หรือสละ รสหวำนหอมพร้อมสัมผสัชีวิตชำวสวนผลไมเ้มืองจนัท์ 

 
 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

19.05 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพฯพร้อมควำมประทบัใจ 
 
 



  
 
 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 คำ่ยำนพำหนะเดินทำง ไป-กลบั 
 คำ่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ  
 คำ่อำหำร( 5 ม้ือ ) คำ่เขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
 คำ่ใชจ่้ำยของมคัคุเทศก ์และเจำ้หนำ้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

 คำ่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีเสียชีวิต (หำกอำยเุกิน 70 ปี
ข้ึนไป ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์ (ในกรณีเดก็ทำรกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ไดรั้บกำรคุม้ครอง)  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
  ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทิเช่น ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีดค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง(ถำ้มีกำรเรียกเกบ็) 
  ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ในกรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรช ำระเงิน หำก
แจ้งภำยหลังกำรช ำระเงิน ทำงบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ :  

1. ส ำหรับกำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 2,000.- บำทพร้อมส ำเนำบตัรประชำชนส ำหรับผูเ้ดินทำง 
2. กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทำง 

 

ส่ิงที่ควรน ำไปด้วย   ยำประจ ำตวั,กลอ้งถ่ำยรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,  ชุดสุภำพส ำหรับเขำ้วดั, รองเทำ้ที่สวมใส่สบำย 
 
กำรยกเลกิและคนืค่ำทัวร์: 

1. กำรยกเลิกกำรเดินทำงก่อน 30 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึมดัจ ำท่ำนละ 1,000 บำท 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ ำทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 7 วนั ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำ (บำท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ 3,900.- 
เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 10 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 3,100.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ    700.- 



  
 
 

 

 
หมำยเหตุ :  

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน  20  ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอตัรำแลกเปลี่ยนโดย
ทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, ภยัธรรมชำติ, กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรนดัหยดุงำน, กำรประทว้ง, กำร
ก่อจลำจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัเดินทำง 
หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทั้งหมด 

 

 
 
 
 

 


