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วนัแรก(เสาร์ 27/03/64)กรุงเทพฯ-เนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม-อ่าวคุ้งกระเบน-ลานหินสีชมพู-วดัปากน า้เขมหนู-เกาะเปริด-
จันทบุรี 

  
06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  เช็คอุณหภูมิร่างกายก่อน

ข้ึนรถ 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู/้รถโคช้ สู่ เนินนางพญา จ.จนัทบุรี(ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง) 

รับประทานอาหารเช้า (1) แบบเซ็ทบ็อก ฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากมคัคุเทศก์   
10.30 น. น าท่านชม จุดชมววิเนินพญา เป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของจนัทบุรี  เน่ืองจากวา่เป็นถนนเลียบชายหาดของจงัหวดั

จนัทบุรีผา่นหาดคุง้วมิาน อ่าวคุง้กระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝ่ังถนน ติดทะเล และภูเขา ตวัถนนโคง้ไปตาม
ภูเขา และทะเล  เป็นถนนท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุด ในภาคตะวนัออก  ความยามของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  มี
ระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร  เหมาะกบัการขบัรถเล่น ออกเดินทางสู่ เจดีย์บ้านหัวแหลม เจดียสี์ขาวเก่าแก่ท่ีตั้ง
อยูบ่นโขดหิน กลางน ้าทะเล ชาวบา้นเรียกกนัวา่ “เจดียบ์า้นหวัแหลม” เป็นเจดียท่ี์มีอายุกวา่ 200 ปี เช่ือกนัวา่สร้าง
ไวเ้ป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของชาวประมง โดยมีสะพานไมพ้าดผา่นโขดหินนอ้ยใหญ่ยืน่ยาวออกไปในทะเล
ระยะทางไดป้ระมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดียบ์า้นหวัแหลม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ครัวยายตุ๊ 

  
บ่าย ชม ลานหินสีชมพู ลกัษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาท่ีแทรกตวัอยูริ่มชายหาดยาวไปจน

สุดลานหินสีชมพูท่ีเป็นจุดชมววิส าคญั สามารถมองเห็นเกาะท่ีอยูร่อบๆ ไดอ้ยา่งสวยงาม ชม โบสถ์สีน า้เงิน วดั
ปากน า้เขมหนู ชมโบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน สีสันโดดเด่น แลนดม์าร์คถ่ายภาพสุดคูลของจนัทบุรี ท่ีงดงามวิจิตร
ตระการตาดว้ยลวดลายพื้นโบสถสี์น ้าเงินตดักบัพื้นสีขาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามท่ีท าจากเซรามิกในสมยัโบราณ 
แตกต่างจากอุโบสถทัว่ไปท่ีเคยพบเห็น จนไดเ้วลาเดินทางสู่ เกาะเปริด ชุมชนชาวประมงเช้ือสายจีน เกาะขนาดไม่
ใหญ่นกัท่ีเด๋ียวน้ีไม่ใช่เกาะอีกต่อไปแลว้ เพราะมีการถมทะเลสร้างถนนเช่ือมเกาะมาจากชายฝ่ังมาตั้งแต่หลายสิบปี
ก่อน ววิท่ีเรียกกนัวา่ “ผาสุขนิรันดร์” ท่ีบางคนยกใหเ้ป็นลิตเต้ิลบาหลี เป็นบาหลีเมืองไทย จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.
เมือง จนัทบุรี 
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี ตลาดน ้าพุ จนไดเ้วลาน าท่านเขา้ท่ีพกั 
 พกัค้างแรม ณ โรงแรม อโีค่อินน์ หรือเทยีบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน  

 

 

วนัทีส่อง(อาทติย์28/03/64) จันทบุรี-ชุมชนเก่าริมน า้ย่านท่าหลวง-โบสถ์วดัแม่-ศาลพระเจ้าตากสิน-ตลาดทุบ
หม้อ-กรุงเทพฯ 

   

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. น าท่านชม ชุมชนเก่าริมน า้ย่านท่าหลวงหากใครท่ีมาเยอืนจงัหวดั จนัทบุรี แลว้ไม่ควรพลาดมาเดินเล่นชม

สถาปัตยกรรม บา้นเรือนโบราณ ท่ี ชุมชนริมน ้าจนัทบูร ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น ้าจนัทบุรี มีจุดเร่ิมตน้จากเชิงสะพาน
วดัจนัทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง  เป็นท่ีพกัอาศยั และร้านคา้ของชุมชนท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ซ่ึงสร้าง
มา ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 มีลกัษณะเป็นตึกแถว โบราณมี ลวดลายไมจ้  าหลกัอ่อนชอ้ย งดงาม อยูต่ามบานประตู
หนา้ต่างและมุมอาคาร  ชม โบสถ์วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล  มีลกัษณะตามศิลปะแบบโกธิก  มีการตกแต่ง โบสถไ์ม้
ฉลุลายประดบักระจกสี เป็นรูปนกับุญ ในศาสนาคริสตรู์ปป้ันพระแม่มารีสีหนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยนือยู่
หนา้วหิารทรงโกธิกซ่ึงดูยิง่ใหญ่ หากภายในกลบัมีแต่ ความสงบเยน็ และงดงามดว้ยศิลปะตกแต่ง แบบยโุรป 
สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ศาลท่ีบ่งบอกถึงความศรัทธาของชาวจนัทบุรีท่ีมีต่อพระเจา้ตากไดเ้ป็นอยา่งดี 
สักการะ ศาลหลกัเมือง สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจนัทบุรีใหค้วามเคารพบูชา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัอิสระท่ี "ตลาดทุบหม้อ" เป็นตลาดท่ีเปิดข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 
พร้อมทั้งยงัช่วยฟ้ืนฟูความเป็นไทยใหก้ลบัมาสู่ชุมชนดว้ย เราจึงจะพาไปชมตลาดยอ้นยคุแห่งน้ี  

14.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ระหวา่งทางใหท้่านไดซ้ื้อของฝากกลบับา้น 
18.30 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

https://travel.kapook.com/view190713.html
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ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเดี่ยว 
27 – 28 มีนาคม 2564 1,999 บาท 800 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม -รถตูป้รับอากาศ หรือ รถโคช้ปรับอากาศ   

-ค่าท่ีพกั 1 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

   -อาหารตามรายการท่ีระบุ จ านวน 3  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
     -วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
-ทปิมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิน่ (250 บาทต่อทริป) 

เง่ือนไขการจอง  มดัจ าท่านละ 1,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั   
ยกเลกิการเดินทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเตม็จ านวน(ยกเวน้ทางบริษทัไดมี้การมดัจ าท่ีพกัแลว้)  

- แจง้ก่อนเดินทาง 14 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า 1,000 บาท                        
- แจง้ภายใน 14 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดิน ทางบริษทั แจก เจลแอลกอฮอล1หลอด   และหนา้กากอนามยั(2ช้ิน)  
- ก่อนข้ึน ลงรถ ทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้  
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