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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรกของการเดินทาง (1)      กรุงเทพฯ – จนัทบุรี – เกาะเปริด – SKY VIEW CAFÉ – โฮมสเตย ์ 

                                          กิจกรรมล่องแพเปียก ล่องเรือกระดง้ และชมฝงูเหย่ียวแดง    

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ตรงขา้มไบเทคบางนา มคัคุเทศกจ์ะนัดหมายทา่นอีกครั้ง 

06.30 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั เกาะเปริด ตัง้อยูท่ี่ต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห ์ จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงท่ีแหง่น้ีไดร้บั

การขนานนามวา่ “บาหลีเมืองไทย” เน่ืองจากติดทะเลวิวสวยไมแ่พท่ี้บาหลีเลยทีเดียว  

อิสระใหท้า่นถา่ยรูปสุดชิค SKY VIEW 

CAFÉ รา้นกาแฟขนาดเล็กน่ารักท่ี

ตัง้อยูต่รงหนา้ผาริมทะเล ทา่มกลาง

บรรยากาศลมทะเลเย็นสบายและ

แสงแดดที่ อบอุน่ ซ่ึงวิวจากรา้นกาแฟ

ไมว่า่จะมองมุมไหน ก็จะเห็นสีฟ้า

ครามของทอ้งทะเลไกลสุดสายตา จุด

ไฮไลทพิ์เศษท่ีไมค่วรพลาด!! “บนัได

สวรรคท่ี์มาพรอ้มกบัวิวถา่ยรูปสุดปัง” 

และฉากหลงัส าหรับถา่ยรูปเป็นวิว

ทอ้งฟ้าแบบพาโนรามา่ท่ีสวยงามโดยไมมี่อะไรมากัน้ (ไมร่วมคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมภายในรา้น)  

เท่ียง  บริการ  อาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นกลบัเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเลน่กิจกรรม  

ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ และชม

ฝูงเหย่ียวแดง  

หลงัจบกิจกรรมอนัแสนสนุกอิสระให้

ทา่นไดพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเลือก

เลน่กิจกรรมจากทางรีสอรท ์ 

หลงักิจกรรมน าทา่นรับประทานอาหาร

เย็น เป็นอาหารบุฟเฟ่ตเ์มนูซีฟู๊ ด ท่ีเต็ม

ไปดว้ยกุง้ ปู ปลา ท่ีทางโฮมสเตยจ์ดั

เต็มไวอ้ยา่งสุดอลงัการ ทานไดไ้มอ่ ัน้ 

รายการอาหารอาจมีการเปลี่ ยนแปลง

ในแตล่ะวนั 

ค า่  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ปู กุง้ ปลา จดัเต็มไมอ่ ัน้!!) 
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ท่ีพกั   รตันะบุรี โฮมสเตย ์หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล – ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช   

    ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง – วดัปากน ้าแขมหนู หรือโบสถสี์น ้าเงิน – ลานหินสีชมพู  

                                         จดุชมวิวบา้นหวัแหลม – เจดียบ์า้นหวัแหลม – กรุงเทพฯ          

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือโบสถค์าทอลิกจนัทบุรี ท่ีไดช่ื้อวา่ “สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย” 

เป็นอาสนวิหารประจ ามิสซงัโรมนัคาทอลิกจนัทบุรี ตัง้อยูบ่ริเวณริมคลองจนัทบุรี ตรงขา้มชุมชนเกา่แกจ่นัทบูร มี

จุดเดน่ท่ีเดน่ชดัคือยอดแหลมบนหอระฆงั 2 หลงั ภายในวิหารมีการตกแตง่เพดานเป็นทอ้งเรือไมโ้นอาห ์ชอ่งบาน

กระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี นอกจากน้ีภายในยงัมีแมพ่ระท่ีมีความล า้คา่ ซ่ึงตกแตง่ดว้ยพลอยกวา่ 

200,000 เม็ด หรือกวา่ 2 หม่ืนกะรัต และฐานซ่ึงหลอ่ข้ึนดว้ยเงินบริสุทธ์ิ ประดบัองคด์ว้ยทองค าและพลอยชนิด

ตา่งๆ อิสะรใหท้า่นเกบ้ภาพความประทบัใจ 

แวะสกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ซ่ึงเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวจนัทบุรี มีรูปทรงสวยงาม 

และแปลกตา มีกล่ินอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตวัอาคารจะออกแบบเป็นรูปหมวก

ทรงหกเหลี่ ยม มีความสวยงาม และสงา่งามเป็นอยา่งมาก ถือวา่เป็นท่ีจดจ าประวติัศาสตร์ของเมืองจนัทเ์ป็นอยา่ง

มาก ในเร่ืองราวประวติัศาสตร์ในการกอบกูเ้อกราชของไทยเรานั่นเอง ใครท่ีมาจงัหวดัจนัทบุรีมกัจะนิยมมา

สกัการะศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเพ่ือเป็นสิริมงคลในการเดินทาง ภายในยงัมี ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 

ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน สวยและงดงามเป็นอยา่ง

มาก 

เดินทางไปยงั วดัปากน ้าแขมหนู ตัง้อยูท่ี่บริเวณสะพานปากน ้าแขมหนู  
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น าทา่นชมความสวยงามของ “โบสถสี์น ้าเงิน” ท่ีเท่ียวยอดฮิตแหง่ใหมข่องจนัทบุรี หากไดม้าเช็คอินรบัรองไมต่ก

เทรน์แน่นอน นอกจากไดภ้าพสวยๆ 

แลว้ก็ยงัไดบุ้ญอีกดว้ย ซ่ึงการรีโนเวท

ครั้งน้ีเน่ืองมาจากพระอุโบสถหลงัเกา่

เร่ิมช ารุดทรุดโทรมมากข้ึน เพราะวดั

อยูติ่ดกบัทะเลท าใหโ้ครงสรา้งผุกร่อน

ลุกลามไปจนถึงหลงัคาจึงไดมี้การร้ือ

โบสถห์ลงัเกา่ และกอ่สรา้งโบสถห์ลงั

ใหมข้ึ่น พรอ้มทัง้หาวิธีท่ีป้องกนัไมใ่ห ้

โบสถห์ลงัใหมเ่กิดความช ารุดเส่ือม

โทรมเร็ว จึงท าใหเ้กิดแนวคิดในการใช ้

เซรามิกมาเคลือบชัน้ปูนของพระ

อุโบสถเพ่ือป้องกนัน ้าเค็ม และใชล้วดลายสีน ้าเงินตดักบัสีขาว ตามแบบสีของเคร่ืองลายครามในสมยัโบราณที่

นิยมใชเ้พยีง 2 สีน้ีเทา่นั้น สว่นภายในพระอุโบสถมีความสวยสดงดงามไมแ่พเ้ซรามิกสีน ้าเงินนอกโบสถ ์ โดยดา้น

ในเฉพาะประตูโบสถไ์มท้ัง้ 4 บาน มีการแกะสลกัภาพนูนต ่าเก่ียวกบัพุทธประวติัสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ลงสี

สดโดดเดน่เก็บทุกรายละเอียด ดา้นนอกบานประตูและหนา้ตา่ง อิสระใหท้า่นเก็บภาพบรรยากาศ และความงดงาม

ของพระอุโบสถเซรามิกสีน ้าเงินตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นเดินรับลมทะเลเย็นๆ 

กลางสะพานไม ้ณ  

จุดชมวิวบา้นหวัแหลม ท่ีทอดยาว

ย่ืนออกไปกลางทะเล ความโดดเดน่

ของจุดชมวิวบา้นหวัแหลม 

นักทอ่งเที่ ยวจะไดเ้ดินทอดน่องชมวิว

สวย ๆ บนสะพานไมท่ี้ทอดตวัยาว

ทา่มกลางน ้าทะเล ระยะทางประมาณ 

50 เมตร เป็นสะพานท่ีสรา้งข้ึนจาก

พลงัแหง่ศรัทธาของชาวบา้น เป็นทางเดินเพ่ือสกัการะ "เจดียบ์า้นหวัแหลม" (สะพานไมจ้ะยาวไมถึ่งเจดีย ์

สามารถเดินไปไดแ้คช่ว่งเวลาน ้าลดเทา่นั้น) ซ่ึงเป็นเจดียเ์กา่แกท่ี่มีอายุกวา่ 200 ปี สนันิษฐานกนัวา่สรา้งข้ึนเพ่ือใช ้

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวประมง ดว้ยการท าประมงในสมยักอ่นเป็นอาชพีท่ีเส่ียงอนัตราย และเพ่ือใหก้ารออก

เรือแตล่ะครั้งปลอดภยั ซ่ึงสรา้งเจดียน้ี์ข้ึนมาเพ่ือเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจนั่นเอง 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 
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20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ (เป็นเวลาโดยประมาณ) 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 24 ตุลาคม 2564 7,599 2,000 

24 – 25 ตุลาคม 2564 7,599 2,000 

30 – 31 ตุลาคม 2564 6,599 2,000 

06 – 07 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

13 – 14 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

20 – 21 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

27 – 28 พฤศจกิายน 2564 6,599 2,000 

04 – 05 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

05 – 06 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

10 – 11 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

11 – 12 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

18 – 19 ธนัวาคม 2564 6,599 2,000 

25 – 26 ธนัวาคม 2564 7,599 2,000 

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2565 8,599 2,500 

01 – 02 มกราคม 2565 8,599 2,500 

02 – 03 มกราคม 2565 8,599 2,500 

**ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการโปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวั** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 200 บาท /ทริป/ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่น ต่อ 1 คนัรถตูข้ึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

☑  คา่รถตู ้VIP น าเที่ ยวตามรายการ 

☑  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น หรือ 4/6/8 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั ทัง้น้ีบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงหอ้งพกั  

☑  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

☑  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

☑  คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

☑  คา่จา้งมคัคุเทศก ์และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

☑  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

☒  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ) 

☒  คา่ใชจ้า่ยที่ เพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

☒  คา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเที่ ยว ทา่นละ 200 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

 

เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย 

 



 

ทวัร์จนัทบุรี รัตนะบุรี โฮมสเตย_์Van_ZCTI01_ZE_JL 

 

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ของคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ และหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ  

** ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% และหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ  

3. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ี
นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 

 


