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STR-3 เกาะเสมด็ สวยนะ 
(2D1N)    
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กรงุเทพฯ – จนัทบรุ ี– วหิารพระนางมาร ี– ชมุชนรมิน า้จนัทบรู - โบสถส์นี า้เงนิ - ระยอง – ทา่เรอืเกาะเสมด็  

ชมโชวค์วงกระบองไฟ 

 

1 

- - D 

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.จนัทบรุ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

11.00 น. เดินทางถึง จนัทบรุ ีเมืองเลก็ๆที่เงียบสงบใกลก้รงุเทพฯ เป็นจังหวดัทีอ่ยู่ทางฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย อุดมไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ย่านชุมชนเก่า ศูนย์อนุรักษ์ และสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตรม์ากมาย ถือเป็นอีกหน่ึงจังหวัดยอดนิยมของท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น า้มันเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีมีงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   07.00 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    21.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครื่องฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 

 

วิหารพระนางมาร ี“โบสถค์รสิตเ์มอืงจนัทร์” 

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มี

ลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มีการรื อ

ส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายใน

การโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่งโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็น

รูปนักบุญในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบยืนอยู่หน้าวิหาร

ทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ ภายในโบสถ์งดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบยุโรป 

อาคารอันงดงามนี ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ เป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวคริสต์ในเมืองจันทร์ ซึ่งทางททท.ยกให้โบสถ์วัดแม่พระฯ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ประเภทมุมมองใหม่อีกด้วย 

เทีย่ง... เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ  

อิสระรบัประทานอาหารค่า้ตามอธัยาศยั ณ ชมุชนรมิน า้จนัทบรู 
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     ชุมชนรมิน า้จนัทบรู 

เสนห่ท์ีไ่มจ่างไปตามกาลเวลา 

เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า "บ้านลุ่ม" 

ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพ

ตั งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนา

มาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ 

จันทบุ รีที่ส้ าคัญแห่งหน่ึง ในสมัยรัชกาลที่ 5 

ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือน

จังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาด  อาคาร ส่วน

ใหญ่เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุ

เกือบร้อยปี มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณลวดลาย

ไม้จ้าหลักอ่อนช้อย งดงาม ลักษณะการฉลุลาย

ของช่างฝีมือชาวจันทบุรี จัดได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่

เหมือนใครถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมาก

ซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี 

ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา 

ชมโบสถ์สีน า้เงิน ณ วัดปากน ้าเขมหนู ชมโบสถ์เซรามิกสีน ้าเงิน สีสันโดดเด่นที่วัดปากน ้าแขมหนู อ้าเภอท่าใหม่  แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของ
จันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื นโบสถส์ีน ้าเงินตัดกบัพื นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ท้าจากเซรามกิในสมยัโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทัว่ไปที่

เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพ ท้าให้มีการแชร์การในโลกโซเชี่ยล จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงามถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย 
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ค่้า... บริการอาหารค้่า เมนอูาหารซฟีูด๊(1) 

พกัที ่เสมด็ ซิลเวอร ์แซนด ์(silver sand) หรอืเทยีบเทา่ 
 

มุงหน้าสู่ จงัหวดัระยอง จังหวัดใกล้กรุงหางการพกัผอ่นเที่ยวชมบรรยากาศริมทะเล ไปน่ังทานอาหารทะเล น่ังเก้าอี ผ้าใบชายหาดรมิทะเล ที่ส้าคัญจังหวัดนี ไม่ได้

มีดีแค่ทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยวอีกเพียบ น้าท่านขึ น เรอืขา้มฟาก เดินทางสูเ่กาะเสมด็ (ใชเ้วลานัง่เรอืประมาณ 40 นาท)ี 

อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย ณ “เกาะเสมด็” เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั งอยู่ในทะเลอ่าวไทยฝั่งภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวขึ นชือ่ของจังหวัดระยอง ที่ถอืว่าเป็น
สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ใครๆ ก็รู้จักกัน ไม่ว่าจะฤดูร้อนหรือฤดูไหนๆก็จะมนัีกท่องเที่ยวมาเที่ยวกันโดยไม่ขาดสาย  

พเิศษ ชมโชวค์วงกระบอกไฟ หา้มพลาดกบัสดุยอดการแสดง "โชวค์วงกระบองไฟ" ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ ไฮไลทข์องเกาะเสมด็ 
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ใหท้า่นเกบ็ภาพบรรยากาศบนเกาะเสมด็ตามอธัยาศยั – 11.30 กจิกรรมดา้น า้ 6 เกาะ (เกาะถ า้คา้งคาว เกาะขาม  

เกาะกรวย เกาะปลาตนี เกาะกฎ ีเกาะทะล)ุ - กรงุเทพฯ 
2 

B L - 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)  
 ในช่วงเช้าอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศบนเกาะเสมด็ตามอัธยาศัย ท่ามกลางหาดทรายสีขาว มีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายที่มาพกัผ่อน เล่น

น ้ากันบริเวณชายหาด บนเกาะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วิวสวยเหมาะกับการเก็บภาพความประทับใจอวดลงโซเชียลมากๆ 

11.30 กิจกรรมด้าน ้า 6 เกาะสุดฟิน วันเดียวเที่ยวคุ้มสุดๆ เริ่มจาก เกาะค้างคาว เพื่อด้าน ้าดูปะการังกับปลาตัวเล็กๆที่คอยมาต้อนรับมากมาย  

จากนั นขึ น เกาะกุฎี เพื่อพักผ่อนน่ังชิงช้าใต้ต้นไม้ที่ร่มร่ืนกับวิวทะเลสวยๆ 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน Box set ผลไม้และขนม (3)
 

จากนั นน่ังเรือไปชมทะเลแหวกระยอง พักผ่อน ถ่ายรูปที่ เกาะขาม และ เกาะกรวย ต่อด้วย เกาะปลายตีน เพื่อเก็บภาพความประทับใจ จากนั นมุ่ง

หน้าสู่ เกาะทะลุ ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวแบบเต็มอิ่ม ท่านจะได้สัมผัสกับหาดทรายที่ขาวสะอาดและเงียบสงบกับความเป็นส่วนตัว, ปลาตัว

เล็กๆจ้านวนมากกับน ้าใสๆที่เกาะทะลุ และเดินป่าไปยังจุดชมวิวกับวิวที่น่าอัศจรรย์ใจ  

21.00 น. เดินทางกลบัถึง จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราคา่บริการ 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

10 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

4,777 2,500 34℃ - 26℃ 

11 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดกระตุน้เศรษฐกจิ) 

4,777 2,500 34℃ - 26℃ 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 4,777 2,500 34℃ - 26℃ 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 3,777 2,500 34℃ - 26℃ 

26 – 27 ธันวาคม 2563 4,777 2,500 34℃ - 26℃ 

31 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

4,777 
2,500 33℃ - 23℃ 

01 – 02 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

4,777 
2,500 33℃ - 23℃ 

02 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

4,777 
2,500 33℃ - 23℃ 

09 – 10 มกราคม 2564 4,777 2,500 33℃ - 23℃ 

16 – 17 มกราคม 2564 4,777 2,500 33℃ - 23℃ 

23 – 24 มกราคม 2564 4,777 2,500 33℃ - 23℃ 

30 – 31 มกราคม 2564 4,777 2,500 33℃ - 23℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 8 ทา่นขึ นไป 

สมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่รีาคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรา้นอาหารตามความเหมาะสม 

กรณเีกิดเหตสุุดวสิยั อาท ิเชน่ สภาพภมูอิากาศ การจราจร เรอืเสยีฯ ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง 

ทั งนี บรษิทัฯ จะคา้นงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้สว่นใหญเ่ปน็หลัก 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรบับรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 24 ขัว่โมง พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลิก หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภยั 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อัตราค่าบรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัชั นประหยดั (Economy Class) พรอ้มน า้หนกักระเปา๋ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ รวมทั งคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นหอ้ง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระเพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 
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