
กนิปู ดูเหยีย่ว นอนโฮมสเตย์ จันทบุรี-ระยอง 

2 วนั 1 คืน 

 

3 วนั 2 คืน 

 
 

รหัสโปรแกรม : 21237 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ที่สอบถาม) 

 

 3 วนั 2 คืน 
เชียงดาว – ม่อน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – จันทบุรี –เกาะเปริต - Sky View Cafe'  - กจิกรรมภายในท่ีพกั เช้า เท่ียง เย็น 

06.00 น. พร้อมกนั ณ. จุดนัดหมาย (แจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน) 
  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   

มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหนา้กากอนามยั และเจล
แอลกอฮอล ์

06.30 น. น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
อสิระให้ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (อาหาร Box Set)  บนรถ 
11.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 
12.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์  (ทานไม่อั้น) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะเปริต ชมวิว ไฮไลทเ์ด็ดของเกาะเปริด อยูท่ี่ จุดชมวิวซนัชาย 
และ ผาสุขนิรันดร์  ชมความงามของหนา้ผาริมทะเลขนาดใหญ่ มองเห็นวิวทะเลกวา้งไกลสุด
ลูกตา ยามเยน็ท่ีพระอาทิตยต์ก จะเหมือนตอ้งมนตส์ะกด ไม่อยากไปไหน ยนืน่ิงงนักบัความ
สวยตรงหนา้พร้อมหยบิกลอ้งมากดชตัเตอร์รัวๆ ฝ่ังตรงขา้มจะมีบนัไดเลียบริมหนา้ผา ทอด
ยาวลงสู่ทะเล มองดูคลา้ยท่ีเท่ียวหน่ึงของบาหลีอยา่งมาก 

 

ร้านกาแฟ คาเฟ่ ชิค ๆ สวย ๆ  Sky View Cafe'  คาเฟ่ริมผา  ชมวิวพาโนราม่าแบบจดัเต็ม ให้
ท่านถ่ายรูปเกร๋ๆ บน บนัไดสวรรค ์สวย ชิค แนว สุดๆ ไปเลยจา้ ใหท้่านผอ่นคลายอิริยาบถ 
ถ่ายรูป พกัผอ่นชิวๆ กบัเคร่ืองด่ืม ขนม อาหารภายในคาเฟ่ไดต้ามอธัยาศยั 

 ไม่รวมค่าอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมทุกชนิด  
 
  
 

 ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั ท ากิจกรรมหลากหลายสนุกสุดมนัส์มากมาย 
อาทิ  เล่นเคร่ืองเล่นสไลเดอร์, ล่องแพเปียก, พายเรือกระด้ง, ชมธรรมชาติ, พายเรือคายัค 
ชมนกเหยี่ยวแดง เป็นต้น   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
 ให้ท่านอิม่อร่อยแบบไม่อั้นกับบุฟเฟ่ซีฟู้ด ปู กุ้ง พร้อมคาราโอเกะ 
 ท่ีพกั บ้านชายเลนโฮมสเตย์  หรือระดับเทียบเท่า 

ส่ิงท่ีทุกท่านต้องเตรียม : 
ผ้าเช็ดตัว / แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / แชมพู / ชุดพร้อมเปียก 

 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี 2 ชุมชนริมน ้าจันทบูร – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – 
 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  - ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง 

โบสถ์สีน ้าเงิน – ลานหินสีชมพู – จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม –  
จุดชมวิวเนินนางพญา - ระยอง - ทุ่งโปรงทอง  - กรุงเทพฯ 

เช้า เท่ียง - 



เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ 
ชุมชนริมน ้าจันทบูร ชุมชนเก่าแก่กวา่ 300 ปี ตั้งอยูใ่นตวัเมืองจนัทบุรี ริมน ้าจนัทบูร (แม่น ้า
จนัทบุรี) ท่ีน่ีมีบา้นเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบา้นริมน ้าแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบ
ยโุรป ผสมกบัจีน โบสถค์ริสตอ์ายกุวา่ 200 ปี 

 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
 เป็นโบสถค์ริสตค์าทอลิกเก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมาก ถือวา่เป็น 
Unseen แห่งหน่ึงของเมืองจนัทบุรีเลย ท่ีตั้งของโบสถน้ี์อยูใ่นตวัเมือง
จนัทบุรี บริเวณชุมชนริมน ้าจนัทบูร 
 
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวจนัทบุรี ซ่ึงมีรูปทรง
สวยงาม และแปลกตา มีกล่ินอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตวั
อาคารศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จ.จนัทบุรี จะออกแบบเป็นรูปหมวก ทรง 6 เหล่ียม 
มีความสวยงามและสง่างามเป็นอยา่งมาก ถือวา่เป็นท่ีจดจ าประวติัศาสตร์ของเมืองจนัทเ์ป็น
อยา่งมากในเร่ืองราวประวติัศาสตร์ในการกอบกูเ้อกราชของไทยเรานัน่เอง ภายในใกล้ๆ มี
ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง ท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัศาลเจา้พ่อตากสินมหาราช ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง จนัทบุรี 
ท่ีบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวเมืองจนัท ์ออกแบบในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมจีน สวยและงดงามเป็นอยา่งมาก 
 
ลานหินสีชมพู เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณเขตหา้มล่าสัตวค์ุง้กระเบน อ าเภอท่า
ใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ลกัษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาท่ีแทรกตวั
อยูริ่มชายหาดยาวไปจนสุดลานหินสีชมพูท่ีเป็นจุดชมวิวส าคญั สามารถมองเห็นเกาะท่ีอยู่
รอบๆ ไดอ้ยา่งสวยงาม 

  

12.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
 

ชมโบสถ์เซรามิกสีน ้าเงิน สีสันโดดเด่น ท่ี วัดปากน ้าแขมหนู อ าเภอท่าใหม่  แลนดม์าร์ค 
UNSEEN ถ่ายภาพสุดคูลของจนัทบุรี ท่ีงดงามวิจิตรตระการตาดว้ยลวดลายพื้นโบสถสี์น ้า
เงินตดักบัพื้นสีขาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามท่ีท าจากเซรามิกในสมยัโบราณ แตกต่างจาก
อุโบสถทัว่ไปท่ีเคยพบเห็น เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูท่ี้ไดเ้ห็นภาพ สวยงามแปลกตา  ดา้นหนา้



โบสถจ์ะพบกบับนัไดพญานาค 5 เศียร ท่ีมีล าตวัทอดยาวไปจนสุดทางบนัได เพียงไดเ้ห็น
ทางเขา้ก็ต่ืนตาต่ืนใจแลว้ สวยมากเกินค าบรรยาย 

 

จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของเมืองจนัท ์มีสะพานไมพ้าด  
ผา่นโขดหินนอ้ยใหญ่ยืน่ยาวออกไปในทะเล วดัระยะทางไดป้ระมาณ 50 เมตร วา่กนัว่า
เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบา้น เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดียบ์า้นหวัแหลม แต่
สะพานยาวไม่ถึงเจดีย ์ตอ้งรอช่วงน ้าลด ถึงจะเดินไปได ้เจดียบ์า้นหวัแหลม มีอายเุก่าแก่กวา่ 
200 ปี ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูบ่นโขดหินกลางทะเล บริเวณปากอ่าวคุง้กระเบน ฝ่ังตรงขา้ม
กบัแหลมเสด็จ สันนิษฐานวา่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของชาวประมง ไดก้ราบไหว้
ก่อนออกเรือจะไดเ้ดินทางแคลว้คลาดปลอดภยั 
 

 จุดชมวิวเนินนางพญา อยูบ่นเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ท่ีตั้งอยูบ่นเนินริมทะเลใกลก้บั
หาดคุง้วิมาน และปากอ่าวคุง้กระเบน ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีขึ้นช่ือของจนัทบุรี เพราะมีทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลท่ีทอดยาวไปจนถึงหาดคุง้วิมาน อ่าวคุง้กระเบนท่ีเวิง้วา้งกวา้ง
ใหญ่ และแหลมเสด็จท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มตรงบริเวณปากอ่าว 

 

ไปฟอกปอด สูดอากาศบริสุทธ์ิ  ท่ี ทุ่งโปรงทอง มาสูดหายใจเขา้ลึกๆ ในป่าชายเลนพื้นท่ีกวา่ 

6,000 ไร่ ท่ีชุมชนปากน ้าประแส บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีงดงามไม่เหมือนใคร เพียงเดิน

เขา้มาตามทางเดินผา่นความร่มร่ืนไม่ก่ีร้อยเมตร ก็จะพบกบัทุ่งของตน้โปรงท่ีขึ้นอยา่ง

หนาแน่นและแผบ่ริเวณออกไปไกล  ยิง่ช่วงเวลาท่ีแดดจดัส่องสะทอ้นใบสีเขียวอ่อนเหล่าน้ี 

ทุ่งโปรงก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองอร่ามขึ้นกลอ้ง กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต ส่วนใครท่ี

อยากเดินชมธรรมชาติต่อ เส้นทางน้ียงัมีทางเดินไปทะลุออกถึงเรือรบหลวงประแสไดด้ว้ย 

 ได้เวลาออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ   
21.00  เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



อตัราค่าบริการ     

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

28-29 พฤศจิกายน 63 3,999 3,999 3,999 

5-6 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

6-7 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

9-10 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

10-11 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

12-13 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

19-20 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

25-26 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

26-27 ธันวาคม 63 3,999 3,999 3,999 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ 

 
 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั  (พกัห้องละ 4  หรือ 8 ท่านต่อห้อง) ตามรายการท่ีระบุ หรือระดบัเทียบเท่า ทั้งน้ีทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหอ้งพกั โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

 

 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
 กรณีเป็นลูกคา้ต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบกากบัภาษีเท่านั้น) 
   ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

 



ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  และการจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือขึ้นเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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