
จัันทบุุรีีจัันทบุุรีี
เดิินทาง วัันท่� 22 - 23 พ.ค. 2564



DAY 1 กรีุงเทพฯ-เนินนางพญา-เจัดิ่ย์์บุ้านหััวัแหัลม-อ่่าวัคุ้ง
กรีะเบุน-ลานหัินสี่ชมพู-วััดิปากนำ�าเขมหันู-เกาะเปรีิดิ-จัันทบุุรีี

06.00 น. 

06.30 น. 

10.30 น. 

12.00 น.

พร้้อมกััน ณ จุุดนัดพบ ต้้อนร้ับท่่านโดยเจุ้าหน้าท่่� คอยอำานวยความสะดวกัให้กัับทุ่กั
ท่่าน  เช็็คอุณหภููมิร้่างกัายกั่อนขึ้้�นร้ถ 
ออกัเดินท่างโดยร้ถตู้้/ร้ถโค้ช็ สู่ เนินนางพญา จุ.จุันท่บุร้ี(ร้ะยะท่าง 228 กัิโลเมต้ร้ ใช็้
เวลาในกัาร้เดินท่าง 4 ช็ั�วโมง) ร้ับปร้ะท่านอาหาร้เช็้า (1) แบบเซ็็ท่บ็อกั ฟัังเร้่�องร้าวท่่�น่า
สนใจุจุากัมัคคุเท่ศกั์ 
นำาท่่านช็ม จุุดช็มวิวเนินพญา เป็นจุุดช็มวิวท่่�ม่ช็่�อเส่ยงขึ้องจุันท่บุร้ี  เน่�องจุากัว่าเป็น
ถนนเล่ยบช็ายหาดขึ้องจุังหวัดจุันท่บุร้ีผ่่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกัร้ะเบน หาดแหลมสิงห์ 
ท่ั�งสองฝั่ั�งถนน ต้ิดท่ะเล และภููเขึ้า ต้ัวถนนโค้งไปต้ามภููเขึ้า และท่ะเล  เป็นถนนท่่�ได้ช็่�อว่า
สวยงามท่่�สุด ในภูาคต้ะวันออกั  ความยามขึ้องถนนเฉลิมบูร้พาช็ลท่ิต้  ม่ร้ะยะท่าง
ท่ั�งหมด 111 กัิโลเมต้ร้  เหมาะกัับกัาร้ขึ้ับร้ถเล่น ออกัเดินท่างสู่ เจุด่ย์บ้านหัวแหลม 
เจุด่ย์ส่ขึ้าวเกั่าแกั่ท่่�ต้ั�งอยู่บนโขึ้ดหิน กัลางนำ�าท่ะเล ช็าวบ้านเร้ียกักัันว่า “เจุด่ย์บ้านหัว
แหลม” เป็นเจุด่ย์ท่่�ม่อายุกัว่า 200 ปี เช็่�อกัันว่าสร้้างไว้เป็นสิ�งยึดเหน่�ยวจุิต้ใจุขึ้องช็าว
ปร้ะมง โดยม่สะพานไม้พาดผ่่านโขึ้ดหินน้อยใหญ่ย่�นยาวออกัไปในท่ะเลร้ะยะท่างได้
ปร้ะมาณ 50 เมต้ร้ เพ่�อเป็นท่างเดินไปสักักัาร้ะ เจุด่ย์บ้านหัวแหลม 
ร้ับปร้ะท่านอาหาร้กัลางวัน(2)ท่่� คร้ัวยายตุ้�



บุ่าย์ ช็ม ลานหินส่ช็มพู ลักัษณะเป็นลานหินส่ช็มพูอมนำ�าต้าลแดง สวยงามแปลกัต้าท่่�แท่ร้กั
ต้ัวอยู่ร้ิมช็ายหาดยาวไปจุนสุดลานหินส่ช็มพูท่่�เป็นจุุดช็มวิวสำาคัญ สามาร้ถมองเห็น
เกัาะท่่�อยู่ร้อบๆ ได้อย่างสวยงาม ช็ม โบสถ์ส่นำ�าเงิน วัดปากันำ�าเขึ้มหนู ช็มโบสถ์เซ็ร้ามิกั
ส่นำ�าเงิน ส่สันโดดเด่น แลนด์มาร้์คถ่ายภูาพสุดคูลขึ้องจุันท่บุร้ี ท่่�งดงามวิจุิต้ร้ต้ร้ะกัาร้
ต้าด้วยลวดลายพ่�นโบสถ์ส่นำ�าเงินต้ัดกัับพ่�นส่ขึ้าว คล้ายกัับภูาช็นะลายคร้ามท่่�ท่ำาจุากัเซ็
ร้ามิกัในสมัยโบร้าณ แต้กัต้่างจุากัอุโบสถท่ั�วไปท่่�เคยพบเห็น จุนได้เวลาเดินท่างสู่ เกัาะ
เปร้ิด ช็ุมช็นช็าวปร้ะมงเช็่�อสายจุีน เกัาะขึ้นาดไม่ใหญ่นักัท่่�เด่�ยวน่�ไม่ใช็่เกัาะอ่กัต้่อไปแล้ว 
เพร้าะม่กัาร้ถมท่ะเลสร้้างถนนเช็่�อมเกัาะมาจุากัช็ายฝั่ั�งมาต้ั�งแต้่หลายสิบปีกั่อน วิวท่่�
เร้ียกักัันว่า “ผ่าสุขึ้นิร้ันดร้์” ท่่�บางคนยกัให้เป็นลิต้เต้ิ�ลบาหล่ เป็นบาหล่เม่องไท่ย จุนได้
เวลาเดินท่างสู่ อ.เม่อง จุันท่บุร้ี

18.00 น. ร้ับปร้ะท่านอาหาร้คำ�าอิสร้ะท่่� ต้ลาดนำ�าพุ จุนได้เวลานำาท่่านเขึ้้าท่่�พักั
พักัค้างแร้ม ณ โร้งแร้ม อ่โค่อินน์ หร้่อเท่่ยบเท่่าห้องละ 2-3 ท่่าน 



วัันท่�สีอ่ง(อ่าทิตย์์28/03/64) จัันทบุุรีี-โบุสีถ์์วััดิแม่-ศาล
พรีะเจั้าตากสีิน-ชุมชนย์่านท่าหัลวัง-บุ้านขนมแปลก-ตลาดิผลไม้เนิน
สีูง-กรีุงเทพฯ

07.00 น. 
08.00 น. 

12.00 น.

ร้ับปร้ะท่านอาหาร้เช็้า(3)ท่่� ห้องอาหาร้ขึ้องร้ีสอร้์ท่ 
นำาท่่านสักักัาร้ะ ศาลสมเด็จุพร้ะเจุ้าต้ากัสิน ศาลท่่�บ่งบอกัถึงความศร้ัท่ธาขึ้องช็าว
จุันท่บุร้ีท่่�ม่ต้่อพร้ะเจุ้าต้ากัได้เป็นอย่างด่ สักักัาร้ะ ศาลหลักัเม่อง สถานท่่�ศักัดิ�สิท่ธิ�ท่่�ช็าว
จุันท่บุร้ีให้ความเคาร้พบูช็า ช็ม โบสถ์วัดแม่พร้ะปฏิิสนธินิร้มล  ม่ลักัษณะต้ามศิลปะแบบ
โกัธิกั  ม่กัาร้ต้กัแต้่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายปร้ะดับกัร้ะจุกัส่ เป็นรู้ปนักับุญ ในศาสนาคร้ิสต้์รู้ป
ปั�นพร้ะแม่มาร้ีส่หน้าสงบ เปี�ยมปร้ะกัายเมต้ต้า ย่นอยู่หน้าวิหาร้ท่ร้งโกัธิกัซ็ึ�งดูยิ�งใหญ่ 
หากัภูายในกัลับม่แต้่ ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะต้กัแต้่ง แบบยุโร้ป ช็ม ช็ุมช็น
เกั่าร้ิมนำ�าย่านท่่าหลวงหากัใคร้ท่่�มาเย่อนจุังหวัด จุันท่บุร้ี แล้วไม่ควร้พลาดมาเดินเล่นช็ม
สถาปัต้ยกัร้ร้ม บ้านเร้่อนโบร้าณ ท่่� ช็ุมช็นร้ิมนำ�าจุันท่บูร้ ช็ุมช็นเกั่าแกั่ร้ิมแม่นำ�าจุันท่บุร้ี 
ม่จุุดเร้ิ�มต้้นจุากัเช็ิงสะพานวัดจุันท่ร้์ เป็นแนวไปต้ลอดจุนถึงช็ุมช็นต้ลาดล่าง  เป็นท่่�พักั
อาศัย และร้้านค้าขึ้องช็ุมช็นท่่�ม่อายุเกั่อบร้้อยปี ซ็ึ�งสร้้างมา ต้ั�งแต้่สมัยร้ัช็กัาลท่่� 5 ม่
ลักัษณะเป็นต้ึกัแถว โบร้าณม่ ลวดลายไม้จุำาหลักัอ่อนช็้อย งดงาม อยู่ต้ามบานปร้ะตู้
หน้าต้่างและมุมอาคาร้  
ร้ับปร้ะท่านอาหาร้กัลางวันอิสร้ะท่่� ช็ุมช็นบ้านขึ้นมแปลกั ร้ิมคลองหนองบัว ลักัษณะ
เป็นช็ุมช็นเกั่าแกั่ท่่�ยังคงเอกัลักัษณ์ขึ้องต้ัวช็ุมช็นมาเป็นเวลากัว่า 100 ปี นักัท่่องเท่่�ยวท่่�
เดินท่างมาเท่่�ยวท่่�น่�จุะได้สัมผ่ัสกัับวิถ่ช็่วิต้ช็ุมช็น บ้านเร้่อนไม้อาคาร้เกั่าแกั่ปร้ะดับด้วย



บุ่าย์ 

18.00 น.

ลวดลายฉลุสวยงาม ท่่�สำาคัญในทุ่กัวันเสาร้์-อาท่ิต้ย์ นักัท่่องเท่่�ยวจุะได้แวะเดินช็ิมขึ้นม
โบร้าณอร้่อย ๆ ท่่�หาท่านได้ยากัอ่กัด้วย 
เดินท่างกัลับ กัรุ้งเท่พฯ ร้ะหว่างท่างให้ท่่านได้ซ็่�อขึ้องฝั่ากักัลับบ้านเป็นท่่� ต้ลาดเนินสูง  
เป็นต้ลาดขึ้ายผ่ลไม้ เช็่น ทุ่เร้ียน เงาะ มังคุด ร้ะกัำา สละ ฯลฯ และยังม่สินค้าพ่�นเม่อง 
ขึ้นมต้่างๆ ให้ท่่านได้เล่อกัซ็่�อ จุนได้เวลาเดินท่างกัลับ 
เดินท่างถึง กัรุ้งเท่พฯ โดยสวัสดิภูาพ............พร้้อมความปร้ะท่ับใจุ 
หมายเหตุ้  ร้ายกัาร้น่�อาจุเปล่�ยนแปลงได้ต้ามความเหมาะสม   โดยคำานึงถึงลูกัค้าเป็น
หลักั

กำาหันดิวัันเดิินทาง อ่ัตรีาค่าบุรีิการี พักเดิ่�ย์วั

22 – 23 พฤษภูาคม 2564 1,999 บาท่ 800

อ่ัตรีาค่าบุรีิการีดิังกล่าวั
• ร้ถตู้้ปร้ับอากัาศ หร้่อ ร้ถโค้ช็ปร้ับอากัาศ
• ค่าท่่�พักั 1 ค่นต้ามท่่�ร้ะบุในโปร้แกัร้ม
• ค่าธร้ร้มเน่ยมเขึ้้าช็มสถานท่่�ต้่างๆ มัคคุเท่ศกั์ พร้้อมผู่้ช็่วยดูแลท่่านต้ลอดกัาร้

เดินท่าง
• อาหาร้ต้ามร้ายกัาร้ท่่�ร้ะบุ จุำานวน 3 ม่�อ และเคร้่�องด่�มต้ลอดกัาร้เดินท่าง
• วงเงินปร้ะกัันอุบัต้ิเหตุ้กัร้ณ่เส่ยช็่วิต้ 1,000,000 บาท่ วงเงินปร้ะกัันอุบัต้ิเหตุ้ค่า

ร้ักัษาพยาบาล 500,000 บาท่ 

   อ่ัตรีาน่�ไม่รีวัม
• ค่าภูาษ่มูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภูาษ่หักั ณ ท่่�จุ่าย 3% กัร้ณ่ต้้องกัาร้ใบเสร้็จุ
• ค่าใช็้จุ่ายส่วยต้ัวต้่างๆ เช็่นค่าโท่ร้ศัพท่์,ค่าซ็ักัร้่ด,เคร้่�องด่�มแอลกัอฮอล์ฯลฯ
• ท่ร้ิปมัคคุเท่ศกั์ และคนขึ้ับร้ถท่้องถิ�น ( 250 บาท่ต้่อท่ร้ิป )



     เง่�อ่นไขการีจัอ่ง 
มัดจุำาท่่านละ 1,000 บาท่ ส่วนท่่�เหล่อช็ำาร้ะกั่อนกัาร้เดินท่าง 20 วัน 

ย์กเลิกการีเดิินทาง    
• แจุ้งล่วงหน้า กั่อนกัาร้เดินท่าง 1 เด่อน ค่นท่ั�งหมดเต้็มจุำานวน(ยกัเว้นท่างบร้ิษัท่ได้ม่

กัาร้มัดจุำาท่่�พักัแล้ว) 
• แจุ้งกั่อนเดินท่าง 20 วัน (ท่ำากัาร้) ยึดมัดจุำา 1,000 บาท่                     
• แจุ้งภูายใน 20 วัน (ท่ำากัาร้) ไม่ค่นเงิน

ขึ้้อแนะนำาสำาหร้ับกัาร้เดินท่าง  ในช็่วงภูาวะ โควิท่ 19มาต้ร้กัาร้กัาร้บร้ิกัาร้บนร้ถบร้ิกัาร้
•  สมาช็ิกัต้้องใส่หน้ากัากัต้ลอดกัาร้เดิน ท่างบร้ิษัท่ แจุกั ผ่้าเปียกัอนามัย 10 ช็ิ�น/1แพกั   

และหน้ากัากัอนามัย(2ช็ิ�น) 
• กั่อนขึ้ึ�น ลงร้ถ ทุ่กัคร้ั�ง  ท่างบร้ิษัท่จุะม่มาต้ร้กัาร้ วัดไขึ้้  




