
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายการเดนิทาง 

วนัแรก: กรงุเทพ ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ อโุบสถสนี า้เงนิ โฮมสเตย ์

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เจา้หนา้ทีร่อใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก   

  บรกิารอาหารวา่ง (1) และเครือ่งดืม่ 

 

06.00 น. ออกเดนิทางโดยรถตู ้VIP หรอื บสัปรับอากาศมุง่หนา้สู ่จ.จันทบรุ ี

 

  น าทา่นชม ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ เสน้ทางสายโรแมนตคิ (THE  

  DREAM DESTINATION OF LOVE) เป็นถนนเลยีบทะเลทีย่าวทีส่ดุ

  ในประเทศไทย และถอืเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุสายหนึง่ของประเทศไทย

  ดว้ย โดนถนนสายน้ีกนิพืน้ทีต่ัง้แตส่ตัหบียาวไปจนถงึจังหวดัตราด  

  “เสน้ทางชมววิทีส่วยงาม ระยะทางประมาณ 80 กม.” แตส่ว่นทีเ่ป็น

  ไฮไลทส์ าคญัของถนนสายน้ีก็อยูใ่นจังหวดัจันทบรุ ี 

 

  น าทา่นชม อโุบสถสนี า้เงนิ วดัปากน ้าเขมหนู อ าเภอทา่ใหม ่เพือ่ 

  ไปชมโบสถเ์ซรามกิสนี ้าเงนิ สสีนัโดดเดน่ แลนดม์ารค์ถา่ยภาพสดุ 

  คลูของจันทบรุ ีทีง่ดงามวจิติรตระการตาดว้ยลวดลายพืน้โบสถส์นี ้า

  เงนิตดักับพืน้สขีาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามทีท่ าจากเซรามกิใน 

  สมัยโบราณ แตกตา่งจากอโุบสถทัว่ไปทีเ่คยพบเห็น เป็นทีส่ะดดุตา

  แกผู่ท้ีไ่ดเ้ห็นภาพ  

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทาง สู ่อ.แหลมสงิห ์

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ Homestay 

 

บา่ย  น าทา่นร่วมกจิกรรมของ โฮมสเตย ์ใหท้า่นใกลช้ดิธรรมชาต ิ“กนิป ูดเูล” เชญิทา่น เครือ่งเลน่สนุก ๆ  

  ตกเย็นลอ่งแพเปียกหรอืแพแหง้ โดดน ้าเย็น ๆ เดนิชมป่าชายเลนในพืน้ที ่ป่ันจักรยานกับผองเพือ่น   

  ส าหรับสายถา่ยรูปเราน าขึน้หอคอยชมววิ สามารถถา่ยจากมมุสงูได ้

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า (3) บฟุเฟ่ตอ์าหารทะเล  

  หลังจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง วดัมงักรบปุผาราม ชุมชนรมิน า้จนัทบรู วดัเขาสกุมิ สวนผลไม ้กรงุเทพ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารทีพั่ก 

 

08.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทาง วดัมงักรบปุผาราม (เลง่ฮ ัว่ยี)่ เป็นวดัจนี 

  ขนาดใหญใ่นจังหวดัจันทบรุ ีเป็นทีเ่คารพศรัทธาของนักแสวงบญุ  

  พุทธศาสนกิชน ชาวไทยเชือ้สายจนี และถอืเป็นต าแหน่งของหาง 

  มังกร ทีส่บืเน่ืองจากวัดมังกรกมลาวาส (หวัมังกร) และวดัจนีประชา

  สโมสร (ทอ้งมังกร) จงึมผีูค้นนยิมแวะมา กราบสกัการะเพือ่ความ 

  เป็นสริมิงคล ขอพรใหเ้กดิโชคลาภ สะเดาะเคราะห ์เสรมิดวงชะตา  

 

  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ชุมชนรมิน า้จนัทบรู ซึง่เป็นชมุชนชาว 

  จนีและชาวญวณทีอ่าศัยอยูร่่วมกันมาอยา่งยาวนาน นับยอ้นกลับไป

  ไดถ้งึชว่งตน้กรุงรัตนโกสนิทร ์วถิชีวีติทีห่ลากหลายของผูค้นทีน่ี่ยัง 

  แสดงออกผา่นอาคา สถาปัตยกรรมชโิน-โปรตกุสีหลากรูปแบบ แถม

  มทีัง้บา้นไมท้รงป้ันหยา เรอืนขนมปังทีน่ี่ยังมอีาหารเกา่แกม่ากมาย 

  ใหล้ิม้ลอง อาธเิชน่ กว๋ยเตีย๋วตม้ย าทะเลเจ๊อี๊ด กว๋ยจ๊ับป้าไหม ขา้ว 

  ตังโบราณป้าจนิดา ขนมเทยีนแกว้ลงุจุ่น ขนมไขป้่าไต๊  

 

12.00 น. *อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับอาหารโบราณรมิแมน่ ้าจันทบรู 

 

https://www.sanook.com/travel/1397261/
https://www.sanook.com/travel/restaurant/


บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเขาสกุมิ เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจันท ์สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2509 ดว้ยแรงศรัทธา 

  ของพุทธศาสนกิชนทีม่ตีอ่พระอาจารยส์มชาย ฐติวริโิย ตัง้อยูบ่นเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ 

  ใชเ้ป็นทีบ่ าเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนกิชนทั่วไป บรเิวณวัดมพีืน้ทีก่วา้งขวางประมาณ 3,280 ไร่ อยู ่ 

  สงูขึน้ไปบนเนนิเขา ทางวดัไดส้รา้งพระพุทธรูปขนาดใหญป่างตา่ง ๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดน้มัสการ และม ี

  บอ่เลีย้งปลาคารฟ์ขนาดใหญอ่ยูด่า้นหนา้วัดใกล ้ๆ กับบรเิวณทางขึน้รถรางไฟฟ้า ดา้นบนมสีถานที ่  

  ท าบญุหลายจุด และอาคารสีช่ัน้ชือ่ ตกึ 60 ปีเฉลมิพระเกยีรต ิภายในจัดแสดงศาสนสมบัต ิศาสนวตัถ ุ 

  และวัตถโุบราณล า้คา่ตา่ง ๆ มากมายรวมถงึมมุท าบญุถวายสงัฆทาน บรเิวณชัน้ 4 หรอืชัน้ดาดฟ้าของตกึ 

 

  จากนัน้น าทา่นเทีย่วที ่สวนผลไม ้ในชว่งฤดกูาลของผลไมไ้ทย 

  ของภาคตะวันออก ซึง่พรอ้มตอ้นรับทกุทา่นไวด้ว้ยออ้มกอดของ

  สวนผลไมท้ีเ่ต็มไปดว้ยความสขุ หวานฉ ่า เป็นผลผลติแหง่

  ขนุเขาทีส่มบรูณ์ทีห่ลอ่หลอมสวนผลไมต้า่งๆทีก่ระจัดกระจายซึง่

  จะสกุหอมไปดว้ย ทเุรยีน ลองกอง มังคดุ เงาะ หรอืสละ รส

  หวานหอมพรอ้มสมัผัสชวีติชาวสวนผลไมเ้มอืงจันท ์เชญิทา่นอิม่

  อร่อยกับเทศกาลบฟุเฟ่ตผ์ลไม ้

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

 

20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพฯพรอ้มความประทบัใจ (เวลาอามกีารเปลีย่นแปลงขึน่อยูก่ับสภาพจราจร) 

++++++++++++++++++++++ 

อตัราคา่บรกิาร (ส าหรบั 6 ทา่นขึน้ไป) 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่ว/ ช าระเพิม่ 

1-2, 8-9, 15–16, 22-23, 29-30 ส.ค. 63 

4,900.- 
1,100.- 

5-6, 12-13, 19–20, 26-27 ก.ย. 63 

3-4, 10–11, 17-18 ต.ค. 63 

24–25 ต.ค.  63 5,500.- 
 

*อตัราคา่บรกิารส าหรบัเหมากรุป๊สว่นตวั 

ออกวนัเดนิทางไดท้กุวนั ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่ว/ ช าระเพิม่ 

ผุเ้ดนิทาง 2 - 3 ทา่น 8,500.- 
1,100.- 

ผูเ้ดนิทาง 4 ทา่น 5,900.- 

*หมายเหต:ุ ผูเ้ดนิทาง ไมเ่กนิ 6 ทา่น เดนิทางโดยรถตู ้/ ผูเ้ดนิทางมากกวา่ 8 ทา่น เดนิทางโดยรถบสั 

**เด็กอาย ุ0-1 ขวบไมค่ดิคา่บรกิาร / เด็ก 2 ขวบขึน้ไปคดิราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่

อตัรานีร้วม 

1. คา่รถตู ้หรอื รถโคช้ปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญเสน้ทาง 

2. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

3. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

4. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

5. มัคคเุทศกค์อยดแูลตลอดเสน้ทาง 

6. คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิประกันอบุัตเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่รักษาพยาบาล 

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

2. คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีต่อ้งจ่ายเพิม่ตา่งหาก 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 



เงือ่นไขการจองและการช าระคา่บรกิาร 

1. กรุณาจองทวัรก์อ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-14 วัน กอ่นวันเดนิทาง 

2. ในการจองทัวร ์ตอ้งช าระคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน  

3. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง  

4. การจองจะมผีลสมบรูณ์ เมือ่สง่อเีมลใ์บจองทวัรท์ี ่letsgoholiday@gmail.com  

พรอ้มตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายพรอ้มไดรั้บการยนืยันไดรั้บเอกสาร และแจง้รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตาม 

บัตรประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง รวมถงึท าการช าระคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

1. ถา้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว คนืคา่ทวัร ์100%  

2. ถา้ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่29 - 15 วันกอ่นวันเดนิทาง คนืคา่ทวัร ์50% 

3. ถา้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง ยดึคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน   

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 6 ทา่น (ผูใ้หญ)่ 

ขึน้ไปโดยบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. การเดนิทางเป็นแบบเดนิทางร่วมกับทา่นอืน่   

3. ผูเ้ดนิทาง ไมเ่กนิ 6 ทา่น เดนิทางโดยรถตู ้VIP / กรณีผูเ้ดนิทางมากกวา่ 6 ทา่น เดนิทางโดย รถโคช้ 

4. ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

5. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้อันเน่ืองมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการจราจร 

การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล การเมอืง ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงาน 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้)  

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ 

ไมท่านอาหารบางมือ้  

7. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 

เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

8. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ 

ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  

9. ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 

mailto:letsgoholiday@gmail.com

