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รหสัโปรแกรม : 21498 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กทม.-ท่าเรือบ้านธรรมชาติ-เกาะช้าง-เข้าสู่ท ี่พกั พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กทม.-ท่าเรอืบา้นธรรมชาต-ิเกาะชา้ง-

เขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
SET 
BOX 

  โรงแรมเกาะชา้งหรอื

เทยีบเทา่ 

2 ด าน ้าหมู่เกาะรงั-เกาะยกัษ์เล็ก-เกาะ
ยกัษใ์หญ-่เกาะหวายพาราไดซ ์

   โรงแรมเกาะชา้งหรอื
เทยีบเทา่ 

3 ท่าเรอืบา้นธรรมชาต-ิชุมชนจนัทบูร-
ศาลหลกัเมอืงจนัทบรุ-ีวดัปากน า้แขมหนู 
-จดุชมววิเนนินางพญา-กทม. 

   
 
 

 



PTL-EV01 ทัวรร์ถตู ้: จันทบรุ-ีตราด เทีย่วเกาะชา้ง ด าน ้าหมูเ่กาะรัง  เดนิทาง ม.ค.-ม.ีค. 2564 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 
รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดัตราด 

05.30 น.  ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัตราด ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ใชเ้วลา 

  เดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น.  ลงเรอืจากบา้นธรรมชาตสิูเ่กาะชา้งดว้ยเรอืเฟอรร์ี ่

14.30 น.  ถงึฝ่ังเกาะชา้ง ทีย่ังคงสภาพความอดุมสมบรูณ์ตลอดเสน้ทาง 

15.00 น.  เขา้สูท่ีพ่ักของสลักเพชร รสีอรท์ ลักษณะเป็นบา้นพักรมิน ้า รายลอ้ม 

 ดว้ยธรรมชาตทิ่ามกลางทอ้งทะเลทีก่วา้งใหญ่ ววิทวิทัศนียภาพสวยงาม ลม
ทะเลพัดเย็นโลง่สบาย 

15.30 น. พักผอ่นตามอัธยาศัย พายเรอืคายัครอบๆ  รสีอรท์ หรอืจะตก 

 ปลาบรเิวณหนา้ทีพ่ัก 

18.00 น.   รบัประทานอาหารเย็น ณ ทีพ่กั เป็นซฟีู๊ ดสดๆจากทะเล  
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วนัที ่2 ด าน า้หมูเ่กาะรงั-เกาะยกัษเ์ล็ก-เกาะยกัษใ์หญ-่เกาะหวายพาราไดซ ์
07.00 น. สัมผัสบรรยากาศยามเชา้ ชมพระอาทติยข์ึน้ทีอ่า่วสลักเพชร ดืม่น ้าชา กาแฟ 

โอวัลตนิ ขนมปังป้ิง เดนิเล่นบรเิวณสะพานท่าเทยีบเรือ ชมปลานานาชนดิ

แหวกวา่ยไปมาในกระชงั 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ เตรยีมตัวเดนิทางสูแ่หลง่ด าน ้าของทะเลอา่วไทย 

09.00 น. ลงเรอืไปเทีย่วอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะรัง ด าน ้าดปูะการังทีเ่กาะยักษ์เล็ก ชม

ปะการังและดอกไมท้ะเล หลากหลายชนดิเป็นผนืใหญ่รอบเกาะ และฝูงปลา

หลากสนัีบรอ้ยทีร่มุลอ้มรอรับอาหารจากมอืทา่นเลน่สมัผัสตัวปลาได ้

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ปรุงสดๆท่ามกลาง บรรยากาศของทอ้ง

ทะเล บรเิวณชายหาดศาลเจา้แม่ ซึง่มหีาดทรายขาว เม็ดทรายนุ่มเทา้ น ้าใส

สะอาด 

14.00 น. ด าน ้าตอ่ทีเ่กาะยักษ์ใหญ่ ชมฝูงปลาน ้าดอกไมแ้ละแนวปะการังดอกไมท้ะเล

หลากหลายสสีนั มพีันธุป์ลาชกุชมุ 

16.00 น. เดนิทางสู่เกาะหวายพาราไดซเ์ดนิเล่นชายหาด เกาะยอดนิยมแหล่งพัก

นักทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ 

18.00 น.   รบัประทานอาหารเย็น ณ ทีพ่กั เป็นซฟีู๊ ดสดๆจากทะเล  

 

หมายเหต ุ: เวลาออกและจุดด าน า้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง แลว้แตส่ภาพ

อากาศของแตล่ะวนั และดคูวามปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วเป็นหลกั 
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วนัที ่3 ทา่เรอืบา้นธรรมชาต-ิชุมชนจนัทบูร-ศาลหลกัเมอืงจนัทบรุ-ีวดัปากน า้
แขมหนู-จดุชมววิเนนินางพญา-กทม. 

07.00 น. สมัผัสบรรยากาศยามเชา้ จบิชา กาแฟ ขนมปังป้ิงรอ้นๆ 

08.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

10.00 น. เก็บสมัภาระอ าลาอา่วสลักเพชร 

11.00 น.  จากนัน้น าทา่นชมความเป็นอยู่ชุมชนเกา่รมิแมน่ า้จนัทบรูเป็นชมุชนเกา่แก ่

ของชาวจนีและญวนอพยพตัง้แต่สมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ต่อมาไดพ้ัฒนา
มาเป็น ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการคา้ของ จันทบรุทีีส่ าคัญแหง่หนึง่ใน
สมัยรัชกาลที่ 5  ถึงแมว้่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่
ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาจน
ปัจจบุัน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปชมโบสถเ์ซรามกิสนี ้าเงนิ ทีว่ัดปากน ้าแขมหนู อ าเภอท่า
ใหม่ แลนดม์ารค์ถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ทีง่ดงามวจิติรตระการตาดว้ย
ลวดลายพืน้โบสถส์นี ้าเงนิตัดกบัพืน้สขีาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามทีท่ าจาก
เซรามกิในสมัยโบราณ แตกต่างจากอโุบสถทั่วไปทีเ่คยพบเห็น เป็นทีส่ะดดุ
ตาแก่ผูท้ีไ่ดเ้ห็นภาพ ท าใหม้กีารแชรก์ารในโลกโซเชยีล จนมนัีกท่องเทีย่ว
เขา้มาเยีย่มชมความงาม ถา่ยภาพกนัอยา่งไมข่าดสาย ภายในอโุบสถชัน้ลา่ง
ประดษิฐานหลวงพ่อองคด์ า ชัน้บนประดษิฐานพระพุทธชนิราช และ หลวง
พ่อโสธร สว่นดา้นขา้งอโุบสถมฆีอ้งหลังใหญ่ ทีใ่ครเห็นก็ตอ้งสะดดุกบัความ
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ใหญ่โต และความสวยงาม ส่วนมุมไฮไลทท์ีใ่ครมาก็ตอ้งหา้มพลาดกับการ
ถ่ายรูปกันเสาโบสถ ์อโุบสถยังไม่เสร็จสมบรูณ์ แตส่ามารถเขา้ไปชมได ้หาก
ใครสนใจรว่มสรา้งอโุบสถหลังนี้ สามารถเขา้ไปไหวพ้ระท าบญุกนัได ้จากนัน้
น าทา่นเดนิแวะ จดุชมววิเนนินางพญา ตัง้อยูบ่นเนนิรมิทะเลใกลก้บัหาดคุง้
วมิานและปากอา่วคุง้กระเบนเป็นจดุชมววิทีข่ ึน้ชือ่ของจันทบรุเีพราะมทีวิทศัน์
ที่สวยงามทัง้ถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถงึหาดคุง้วมิาน อ่าวคุง้
กระเบน และแหลมเสด็จ จุดชมววิเนินนางพญาแห่งคุง้วมิาน เป็นอีกหนึ่ง
สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่จันทบรุ ีทีม่คีวามสวยงาม ทัง้ทะเล ทัง้ภเูขา ถอืวา่เป็น
วมิานแห่งจันทบุรี และมคีู่รักน ากุญแจมาคลอ้งเป็นสัญญารักระหว่างกันอกี
ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นของฝาก อาทเิชน่ ปลาหมกึ ปลาแหง้ผลไมแ้ช่

อิม่ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

20.00 น.  ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความประทบัใจ 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 

8 ทา่น คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

08 – 10 มกราคม 2564 7,888 7,888 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 7,888 7,888 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 7,888 7,888 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 7,888 7,888 1,500 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 7,888 7,888 1,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 7,888 7,888 1,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 7,888 7,888 1,500 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 
(วนัมาฆบชูา) 

8,888 8,888 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 7,888 7,888 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 7,888 7,888 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 7,888 7,888 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 7,888 7,888 1,500 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม 
   เง ือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไข ้
   ไดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี 
   ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชั่วโมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง 
เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท ถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่

อัตราคา่บรกิารรวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื
ไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ

, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่าย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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