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2TH100: ทวัรก์นิปู ดูเล ระยอง จนัทน ์2 วัน 1 คืน VAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่จ.
จันทบุรี 

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

  แวะใหรั้บประทานอาหารเชา้ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางตอ่ไปยงั  
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี น าคณะทวัรเ์ดนิทางไปสกัการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี 
  ศาลหลักเมืองของจังหวัดจนัทบุรี สนันษิฐานวา่พระเจา้ตากทรง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานทีศ่กัดิคู์เ่มอืงที่
  ชาวจงัหวดัจนัทบุรใีหค้วามเคารพสกัการะและมากราบไหวบู้ชาขอพรเพือ่ความเป็นสริิมงคลกนัประจ าทุกวนั  
  น าท่านเดินทางไปยงั อบต.บางชัน 
11.30 น.  น าท่านลงแพเปียก เพ่ือลอ่งไป ชมเหยีย่วแดงและดูทะแหวก (หาดทรายด  า) โดยระหวา่งลอ่ง
แพท่านจะ  ไดช้มวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไมโ้กงกางตลอดสองฝ่ังท่ีแพลอ่งไป ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ บนแพ ระหวา่งการลอ่งแพเปียก  
  ***เราจะสามารถชมทะเลแหรกไดห้รือไมข่ึน้อยู่กบัระดบัน า้ในวนัท่ีเดนิทางคะ่ 
14.00 น. เดินทางถึงจดุ ชมทะเลแหวก (หาดทรายด า) ใหค้ณะทวัรล์งไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอธัยาศยั  
  น าท่านเดินทางขึน้แพลอ่งกลบั โดยระหวา่งท่ีลอ่งกลบั ท่านจะไดช้ม บ้านเหยีย่วแดงแห่งลุ่มแม่น า้เวฬุ 
  เหย่ียวแดงธรรมชาติมากกวา่ 500 ตวั อาศยัอยู่กนัอย่างหนาแน่น ซึง่หาดไูดย้ากมากท่ีเราจะไดเ้ห็น 
  เหย่ียวแดงเป็นจ านวนมากขนาดนี ้ใกลถ้ึงท่าเทียบแพ บริการอาหารเยน็ (2) แบบไม่อ้ัน ซีฟดูสจ์ดัเตม็ 
  ทัง้ กุง้ หอย ปลา และปทูะเลตวัใหญ่ๆ สดๆ ไมอ่ิ่ม ไมห่มด ไมเ่ลิกเสิรฟ์ สมควรแกเ่วลา  

วันแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - ทะเลแหวก - หาดทรายด า - เหยีย่วแดง 
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  น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ โรงแรมบูรพาบีช หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ่ัก หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่นเลน่น า้ทะเล บริเวณ 
  ชายหาดหนา้ท่ีพกัตามอธัยาศยั 
09.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์น าคณะเดนิทางสู ่เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) 
09.30 น. เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีถกูนบัวา่สวยท่ีสดุใน 
 ภาคตะวนัออก บนถนนเฉลิมบรูพาชลทิต ท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น Dream destinations จากการ 
 ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย วา่ตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ เนินนางพญาตัง้อยู่ระหวา่งหาดคุง้วิมาน และอา่ว 
 คุง้กระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตยต์กสวยมาก และชมความงามของถนนโคง้เลยีบชายทะเล 
 ท่ีสวยงามอีกดว้ย  
  น าท่านเดินทางสู ่ปากแม่น า้ประแส น าชม เรือรบหลวงประแส อนสุรณส์ถานของเรือมีท่ีมี  
  ความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตรร์าชนาวีไทย  
  เรือหลวงประแส ทีต่ ัง้ตระหง่านอยูท่ีป่ากน า้ประแสนี ้เป็นเรอืหลวงประแสล าที ่2 น าเขา้มาแทนเรอืหลวงประแสล าที ่1 
  ซ่ึงเกยตืน้ไปในสงครามเกาหล ีตลอดเวลาประจ าการ  
  น าท่านเดินทางสู ่ทุ่งโปรงทอง  
  ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ธรรมชาติ บรเิวณปากแม่น  า้ประแส ถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ใหค้วามรู ้  
 สรา้งความเขา้ใจในเรื่องระบบนิเวศนข์องป่าชายเลน ไดเ้ห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไมโ้ปรง และ 
  ไมร้มิชายฝ่ัง จดุเด่นของบรเิวณนีคื้อ ตน้โปรง ที่ขึน้หนาแน่นอยู่เต็มพืน้ที่ สะทอ้นสเีขียวอ่อนตา จนเรียกว่าเป็น 
  ทุ่งโปรงทอง สมัผสัพลงัโอโซน พลงัสรา้งชีวิต 3 เวลา 3 อารมณ์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินไปยงั สวนสุภัทราแลนด ์นั่งรถรางชมสวน อ่ิมอรอ่ยกบับพุเฟ่ตผ์ลไมต้ามฤดกูาล 
  สวนสุภัทราแลนด ์ตั้งอยู่ภายใตบ้รรยากาศที่รม่รื่น ผสมผสานกับการ จดัสวนไดอ้ย่างสอดคลอ้ง ลงตัว และรถรางแต่
  ละคนัจะมีวิทยากรแนะน าใหค้วามรู ้และขอ้มูลเก่ียวกบัสวน สว่นฤดกูาลผลไมจ้ะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถนุายน 
  ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีผลไมอ้อกมาพรอ้มกนัมากที่สดุ ฉะนัน้นกัท่องเที่ยวมกัจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกนัในช่วงนีแ้ต่ทาง
  สวน จะเปิดบริการใหเ้ที่ยวสวนตลอดทัง้ปี เพราะมีผลไมห้มนุเวียนกนัใหผ้ลผลติในช่วงต่างๆกนั ซึ่งทางสวนจะจดัให  ้
 รบัประทาน ผลไมแ้บบบฟุเฟ่ตไ์วด้ว้ยกนั 3 จดุคือ 
   จดุที่แรก เป็นจดุของสวนเงาะโดยมีเนือ้ที่ประมาณ 30 ไร ่นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชม สวนและ  
  เก็บเงาะ ทานกบั ตน้ไดบ้รเิวณนี ้จากอปุกรณท์ี่ทางสวนจดัให ้หรอืจะหยิบทานในสว่นที่สวนจดัเตรยีมไวใ้หก็้ได ้ตามแต่
  สะดวก ซึ่งจดุนีจ้ะเปิดบรกิารเฉพาะเดือน เมษายน – เดือนมิถนุายนเท่านัน้ เพราะเป็นช่วงที่เงาะยังใหผ้ลผลิตอยู่ 
   จดุที่สอง ซุม้กระทอ้นเป็นซุม้ผลไมร้วม มีตัง้แต่ ทเุรยีน มงัคุด สละ แกว้มงักร สม้โอ มะม่วง ล  าไย  

วันทีส่อง หาดเจา้หลาว - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - สวนสุภัททรา - กรุงเทพฯ 
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  ลองกอง มะเฟืองหวาน ชมพู่ สบัปะรด เป็นตน้ ซึ่งผลไมท้ัง้หมดนีจ้ะหมนุเวียนใหผ้ลผลิตตาม ฤดกูาลและจะมีพนกังาน 
  บรกิารปอกผลไมใ้หท้านทุกชนิด นกัท่องเที่ยวสามารถใชเ้วลาอยู่ในสวนไดน้านเท่าไรก็ไดต้าม ความตอ้งการ ของ 
  นกัท่องเที่ยว โดยทางสวนไม่ไดจ้  ากดัเวลาในการชม 
   จดุสดุทา้ย ศาลาองุ่นจะมีองุ่นสดๆใหช้ิม พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนูยอดนิยมของ ชาวไทยหรอืแมแ้ต่ชาวต่างชาติ  
 เองก็ติดใจในรสชาติ นั่นก็คือ สม้ต า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสั่งทานในรสชาติที่ตนโปรดปรานได ้เสิรฟ์พรอ้มผกั สลดั   สดๆ
ปลอดสารพิษและน า้สลดัสตูรพิเศษของทางสวนเองและองุ่นไรเ้มลด็ที่มีใหท้านตลอดทัง้ปีหลงัจากที่ ทานผลไมเ้ป็นที่  พอใจ
นอกจากนีย้งัมีการสาธิตวิธีการเลีย้งผึง้ และวิธีการพิสจูนว์่าน  า้ผึง้แทด้กูนัยงัไงเผ่ือหลายๆ ท่านอยากจะไปซือ้   น า้ผึง้ตาม 
ตลาดมาทานจะไดรู้ว้่าน  า้ผึง้นัน้ของแทห้รอืเปล่า  

  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
20.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

25-26 มกราคม 2563 5,900 5,700 1,200 
01-02 กมุภาพนัธ ์2563 5,500 5,200 1,000 
08-09 กมุภาพนัธ ์2563 5,900 5,700 1,200 
15-16 กมุภาพนัธ ์2563 5,500 5,200 1,000 
22-23 กมุภาพนัธ ์2563 5,500 5,200 1,000 

29 กมุภาพนัธ ์- 01 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
07-08 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
14-15 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
21-22 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
28-29 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
04-05 เมษายน 2563 5,900 5,700 1,200 
05-06 เมษายน 2563 5,900 5,700 1,200 
11-12 เมษายน 2563 5,900 5,700 1,200 
13-14 เมษายน 2563 5,900 5,700 1,200 
14-15 เมษายน 2563 5,900 5,700 1,200 
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18-19 เมษายน 2563 5,500 5,200 1,000 
25-26 เมษายน 2563 5,500 5,200 1,000 

01-02 พฤษภาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
02-03 พฤษภาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
03-04 พฤษภาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
09-10 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
16-17 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
23-24 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
30-31 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
06-07 มิถนุายน 2563 5,500 5,200 1,000 
13-14 มิถนุายน 2563 5,500 5,200 1,000 
20-21 มิถนุายน 2563 5,500 5,200 1,000 
27-28 มิถนุายน 2563 5,500 5,200 1,000 
04-05 กรกฎาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
11-12 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
18-19 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
25-26 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
01-02 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
08-09 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
15-16 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
22-23 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
29-30 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
05-06 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
12-13 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
19-20 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
26-27 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
02-03 ตลุาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
03-04 ตลุาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
10-11 ตลุาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
17-18 ตลุาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
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24-25 ตลุาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
31 ตลุาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

07-08 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
14-15 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
21-22 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
28-29 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

05-06 ธนัวาคม 2563 5,900 5,700 1,200 
12-13 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
19-20 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
26-27 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

31 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 5,900 5,700 1,200 
02-03 มกราคม 2564 5,900 5,700 1,200 
09-10 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
16-17 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
23-24 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
30-31 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

 
 
 
 

รายละเอยีดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเขา้พกั 
ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริ่มตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่ีเตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,000 
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เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช  าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุน่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งทีค่วรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 
เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ  าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ  านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ  าคนืได ้

 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุตัิเหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ  าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ  านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 10 ท่าน 


