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วันแรก กรุงเทพฯ – จันทบุรี – เกาะเปริด – SKY VIEW CAFÉ – โฮมสเตย์ – กิจกรรมล่องแพเปียก 
ล่องเรือกระด้ง และชมฝูงเหยี่ยวแดง 

 
06.00 จุดนัดพบ พร้อมกัน ณ ตรงข้ามไบเทคบางนา มัคคุเทศก์จะนัดหมายท่านอีกครั้ง 
06.30  ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)  
น าท่าน ออกเดินทางไปยัง เกาะเปริด ตั้งอยู่ท่ีต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท่ีแห่งนี้

ได้รับการขนานนามว่า “บาหลีเมืองไทย” เนื่องจากติดทะเลวิวสวยไม่แพ้ท่ีบาหลีเลยทีเดียว  
 

 
 
อิสระ ให้ท่านถ่ายรูปสุดชิค SKY VIEW CAFÉ ร้านกาแฟขนาดเล็กน่ารักท่ีตั้งอยู่ตรงหน้าผาริมทะเล 

ท่ามกลางบรรยากาศลมทะเลเย็นสบายและแสงแดดท่ีอบอุ่น ซึ่งวิวจากร้านกาแฟไม่ว่าจะมองมุมไหน 
ก็จะเห็นสีฟ้าครามของท้องทะเลไกลสุดสายตา จุดไฮไลท์พิเศษท่ีไม่ควรพลาด!! “บันไดสวรรค์ท่ีมา



พร้อมกบัวิวถ่ายรูปสุดปัง” และฉากหลังส าหรับถ่ายรูปเป็นวิวท้องฟ้าแบบพาโนราม่าท่ีสวยงามโดยไม่มี
อะไรมากั้น (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มภายในร้าน)  

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง 
น าท่าน กลับเข้าสู่ท่ีพักเพื่อเล่นกิจกรรม ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ และชมฝูงเหยี่ยวแดง หลังจบกิจกรรมอัน

แสนสนุกอิสระใหท่้านไดพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเล่นกิจกรรมจากทางรสีอรท์  

 
 

น าท่าน รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เมนูซีฟู๊ด ท่ีเต็มไปด้วยกุ้ง ปู ปลา ท่ีทางโฮมสเตย์จัดเต็มไว้
อย่างสุดอลังการ ทานได้ไม่อั้น รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน 

 



เย็น บรกิารอาหารค่่า ... บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ปู กุ้ง ปลา จัดเต็มไม่อั้น !! 
ที่พัก รัตนะบุรี โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วันที่สอง โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง – วัด
ปากน้่าแขมหนู หรือโบสถ์สีน้่าเงิน – ลานหินสีชมพู – จุดชมวิวบ้านหัวแหลม – เจดีย์บ้าน
หัวแหลม – กรุงเทพฯ 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิกจันทบุรี ท่ีได้ชื่อว่า “สวยงามท่ีสุดในประเทศ

ไทย” เป็นอาสนวิหารประจ ามิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชน
เก่าแก่จันทบูร มีจุดเด่นท่ีเด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดาน
เป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี นอกจากนี้ภายในยังมีแม่
พระท่ีมีความล้ าค่า ซึ่งตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต และฐานซึ่งหล่อขึ้น
ด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองค าและพลอยชนิดต่างๆ อิสะรให้ท่านเก้บภาพความประทับใจ 

แวะ สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจันทบุรี  มีรูปทรง
สวยงาม และแปลกตา มีกลิ่นอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตัวอาคารจะ
ออกแบบเป็นรูปหมวกทรงหกเหลี่ยม มีความสวยงาม และสง่างามเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นท่ีจดจ า
ประวัติศาสตร์ของเมืองจันท์เป็นอย่างมาก ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการกอบกู้เอกราชของไทยเรา
นั่นเอง ใครท่ีมาจังหวัดจันทบุรีมักจะนิยมมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นสิริ
มงคลในการเดินทาง ภายในยังมี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน สวยและงดงามเป็นอย่างมาก 
 

 



เดินทาง ไป วัดปากน้่าแขมหนู ตั้งอยู่ท่ีบริเวณสะพานปากน้ าแขมหนู น าท่านชมความสวยงามของ “โบสถ์สี
น้่าเงิน” ท่ีเท่ียวยอดฮิตแห่งใหม่ของจันทบุรี หากได้มาเช็คอินรับรองไม่ตกเทรน์แน่นอน นอกจากได้
ภาพสวยๆ แล้วก็ยังได้บุญอีกด้วย ซึ่งการรีโนเวทครั้งนี้ เนื่องมาจากพระอุโบสถหลังเก่าเริ่มช ารุดทรุด
โทรมมากขึ้น เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลท าให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลามไปจนถึงหลังคาจึงได้มีการรื้อ
โบสถ์หลังเก่า และก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น พร้อมท้ังหาวิธีท่ีป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความ
ช ารุดเสื่อมโทรมเร็ว จึงท าให้เกิดแนวคิดในการใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนของพระอุโบสถเพื่อป้องกัน
น้ าเค็ม และใช้ลวดลายสีน้ าเงินตัดกับสีขาว ตามแบบสีของเครื่องลายครามในสมัยโบราณท่ีนิยมใช้
เพียง 2 สีนี้เท่านั้น ส่วนภายในพระอุโบสถมีความสวยสดงดงามไม่แพ้เซรามิกสีน้ าเงินนอกโบสถ์ โดย
ด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ท้ัง 4 บาน มีการแกะสลักภาพนูนต่ า เกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุกรายละเอียด ด้านนอกบานประตูและหน้าต่าง อิสระให้ท่าน
เก็บภาพบรรยากาศ และความงดงามของพระอุโบสถเซรามิกสีน้ าเงินตามอัธยาศัย 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 



น าท่าน เดินไปยังจุดถ่ายภาพเช็คอินแห่งใหม่ ลานหินสีชมพู โพสท่าเจิดจ้าท้าแดด ณ โขดหินริมทะเลท่ีมี
สีแดงอมชมพูสดใส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกึ่งผจญภัยภายในเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าฯ คุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ลักษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน้ าตาลแดง สวยงาม
แปลกตาท่ีแทรกตัวอยู่ริมชายหาดยาวไปจนสุดลานหินสีชมพูท่ีเป็นจุดชมวิวส าคัญ สามารถ
มองเห็นเกาะท่ีอยู่รอบๆ ได้อย่างสวยงาม มีระยะทางรวมราว 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางวงกลมท่ีจะ
เลือกเดินเลียบชายหาดเพื่อไปชมลานหินสีชมพูก่อน หรือจะเดินขึ้นเขาเข้าป่าเพื่อไปชมจุดชมวิว
ด้านบนเขาก่อนจะลงมาสู่ลานหินสีชมพูก็ได้  

 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินรับลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม้ ณ จุดชมวิวบ้านหัวแหลม ท่ีทอดยาวย่ืนออกไปกลาง

ทะเล ความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลม นักท่องเท่ียวจะได้เดินทอดน่องชมวิวสวย ๆ บน
สะพานไม้ท่ีทอดตัวยาวท่ามกลางน้ าทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานท่ีสร้างขึ้นจาก



พลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพ่ือสักการะ "เจดีย์บ้านหัวแหลม" (สะพานไม้จะยาวไม่
ถึงเจดีย์ สามารถเดินไปได้แค่ช่วงเวลาน้ าลดเท่านั้น) ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 200 ปี 
สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง ด้วยการท าประมงในสมัยก่อน
เป็นอาชีพท่ีเส่ียงอันตราย และเพ่ือให้การออกเรือแต่ละครั้งปลอดภัย ซึ่งสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็น
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเอง 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) 
20.00  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (เป็นเวลาโดยประมาณ) 
 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

25 – 26 กันยายน 2564 6,599 2,000 

02 – 03 ตุลาคม 2564 6,599 2,000 

09 – 10 ตุลาคม 2564 6,599 2,000 

 16 – 17 ตุลาคม 2564 6,599 2,000 

23 – 24 ตุลาคม 2564 7,599 2,000 

24 – 25 ตุลาคม 2564 7,599 2,000 

30 – 31 ตุลาคม 2564 6,599 2,000 

06 – 07 พฤศจิกายน 2564 6,599 2,000 

13 – 14 พฤศจิกายน 2564 6,599 2,000 

20 – 21 พฤศจิกายน 2564 6,599 2,000 

27 – 28 พฤศจิกายน 2564 6,599 2,000 

04 – 05 ธันวาคม 2564 7,599 2,000 

05 – 06 ธันวาคม 2564 7,599 2,000 

10 – 11 ธันวาคม 2564 7,599 2,000 

11 – 12 ธันวาคม 2564 7,599 2,000 

18 – 19 ธันวาคม 2564 6,599 2,000 



25 – 26 ธันวาคม 2564 7,599 2,000 

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2565 8,599 2,500 

01 – 02 มกราคม 2565 8,599 2,500 

02 – 03 มกราคม 2565 8,599 2,500 

**ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพือ่ท่ากรุ๊ปส่วนตัว** 
  
 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น่าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ท่าน*** 
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่ารถตู้ VIP น าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน หรือ 4/6/8 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับ

เดียวกัน ท้ังนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก  
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 



  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ   อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียห ายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียว ท่านละ 200 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช่าระเงินมัดจ่าค่าทัวร์ เปนนจ่านวน 3,000 บาทต่อท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง 

พร้อมส่าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส่ารองที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช่าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 



2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ท่ีช าระแล้ว และหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่า
ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด** 
 
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ท้ังนี้นักท่องเท่ียวท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ 

 



หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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