
 

 

 

2TH100: ทวัร์กนิปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน VAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู ่จ.

จันทบุรี 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

  แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางตอ่ไปยงั  
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี น าคณะทวัร์เดินทางไปสกัการะ ศาลหลักเมืองจนัทบุรี 
  ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สนันิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานทีศ่กัด์ิคู่เมืองที่
  ชาวจงัหวดัจนัทบรีุใหค้วามเคารพสกัการะและมากราบไหวบู้ชาขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลกนัประจ าทกุวนั  
  น าทา่นเดินทางไปยงั อ าเภอแหลมสิงห์ น าชม เกาะเปริด ท่ีเท่ียวลบัในจนัทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือน 

อยูบ่าหล ีตัง้อยูใ่นเขตวดัเกาะเปริด ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลท่ีอยูใ่กล้กบัชายฝ่ัง มีชาวเรือและ
ชาวประมงตัง้บ้านเรือนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ตอ่มาได้มีการสร้างถนนเช่ือมระหวา่งชายฝ่ังกบัเกาะเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางเข้า-ออก สภาพท่ีเคยเป็นเกาะกลางทะเลจึงหายไป 
น าทา่นเดินทางไปยงั อบต.บางชัน 

11.30 น.  น าทา่นลงแพเปียก เพื่อลอ่งไป ชมเหย่ียวแดงและดทูะแหวก (หาดทรายด า) โดยระหวา่งลอ่ง
แพทา่นจะ  ได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝ่ังท่ีแพลอ่งไป ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ บนแพ ระหวา่งการลอ่งแพเปียก  
  ***เราจะสามารถชมทะเลแหรกได้หรือไม่ขึน้อยูก่บัระดบัน า้ในวนัท่ีเดินทางคะ่ 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายด า -  
เหย่ียวแดง 



 

 

 

14.00 น. เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายด า) ให้คณะทวัร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอธัยาศยั  
  น าทา่นเดินทางขึน้แพลอ่งกลบั โดยระหวา่งที่ลอ่งกลบั ทา่นจะได้ชม บ้านเหย่ียวแดงแห่งลุ่มแม่น า้เวฬุ 
  เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกวา่ 500 ตวั อาศยัอยูก่นัอยา่งหนาแนน่ ซึง่หาดไูด้ยากมากท่ีเราจะได้เห็น 
  เหยี่ยวแดงเป็นจ านวนมากขนาดนี ้ใกล้ถึงทา่เทียบแพ บริการอาหารเย็น (2) แบบไม่อัน้ ซีฟดูส์จดัเต็ม 
  ทัง้ กุ้ ง หอย ปลา และปทูะเลตวัใหญ่ๆ สดๆ ไม่อ่ิม ไม่หมด ไม่เลกิเสร์ิฟ สมควรแก่เวลา  
  น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมบูรพาบีช หรือเทียบเทา่ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
 
 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่นเลน่น า้ทะเล บริเวณ 
  ชายหาดหน้าที่พกัตามอธัยาศยั 
09.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอ้าท์ น าคณะเดินทางสู ่เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) 
09.30 น. เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึง่เป็นจุดชมวิวท่ีถกูนบัวา่สวยท่ีสดุใน 
 ภาคตะวนัออก บนถนนเฉลมิบูรพาชลทิต ท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็น Dream destinations จากการ 
 ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย วา่ต้องไปเยือนให้ได้สกัครัง้ เนินนางพญาตัง้อยูร่ะหวา่งหาดคุ้งวิมาน และ 

อ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองววิทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก และชมความงามของถนนโค้งเลยีบ
ชายทะเลท่ีสวยงามอีกด้วย  

  น าทา่นเท่ียวชมจุดเช็คอินใหม่ของจนัทบุรีท่ีก าลงัมาแรงในตอนนี ้คือ สะพานไม้จดุชมววิเจดีย์กลางน า้ 
บ้านหัวแหลม สะพานไม้ท่ีสร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สร้างขึน้ด้วยความ
ศรัทธาให้ชาวบ้านสามารถเดินลงไปสกัการะเจดีย์บ้านหวัแหลม เจดีย์สขีาวเก่าแก่อายกุวา่ 200 ปีท่ีตัง้อยู่
บนโขดหินกลางทะเลได้ นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาเดินเลน่รับลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรูปกลางสะพานไม้ และยงั
สามารถชมพระอาทิตย์ขึน้และตกได้จากบริเวณสะพานได้อีกด้วย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ปากแม่น า้ประแส น าชม เรือรบหลวงประแส อนสุรณ์สถานของเรือมีท่ีมี  

 ความส าคญัตอ่ประวติัศาสตร์ราชนาวีไทย  
  เรือหลวงประแส ทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่ทีป่ากน ้าประแสนี ้เป็นเรือหลวงประแสล าที่ 2 น าเขา้มาแทนเรือหลวงประแสล าที่ 1 
  ซ่ึงเกยตืน้ไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจ าการ  
  น าทา่นเดินทางสู ่ทุ่งโปรงทอง  
  ทุ่งโปรงทอง เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ธรรมชาต ิบริเวณปากแมน่ า้ประแส ถือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้  
 สร้างความเข้าใจในเร่ืองระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และ 

วันที่สอง หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - สะพานไม้จดุชมวิวเจดีย์กลางน า้บ้านหัวแหลม - ทุ่งโปรงทอง  
- เรือรบประแส - กรุงเทพฯ 



 

 

 

  ไม้ริมชายฝ่ัง จดุเดน่ของบริเวณนีค้ือ ต้นโปรง ท่ีขึน้หนาแน่นอยู่เตม็พืน้ท่ี สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกวา่เป็น 
  ทุ่งโปรงทอง สมัผสัพลงัโอโซน พลงัสร้างชีวติ 3 เวลา 3 อารมณ์ 

น าทา่นเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
18.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

สิน้สดุการให้บริการ 
***************************************************************************  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
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 สงิหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
08-09 สงิหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
15-16 สงิหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
22-23 สงิหาคม 2563 6,500 6,200 1,000 
29-30 สงิหาคม 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 



 

 

 

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 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 6,500 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 6,200 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 6,200 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,500 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 



 

 

 

*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 
สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ที่พกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุ่น พกัห้องละ 2-3 ทา่น 

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
ส่ิงที่ควรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

 
เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 20 วนัต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 

 



 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆที่อาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดินทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลือ่นการเดินทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู้  12 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 6 ทา่น 


