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วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–จนัทบรุ-ีศาลพระเจา้ตากสิน-ศาลหลกัเมือง-หมู่บา้นไรแ้ผน่ดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายด า-ดิน

เนอรซี์ฟู๊ ด 

05.30 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย)..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย 

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.จนัทบรุ ี

06.00 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 09.30 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวัดจนัทบรีุ พาท่านสกัการะ ศาลพระเจา้ตากสินมหาราช เป็นอีกสถานท่ี

ส าคญัหนึง่ของจนัทบรีุ ท่ีแสดงถึงความผกูพนัของชาวเมืองนีท่ี้มีตอ่พระเจา้ตาก จนมีค ากลา่วว่า ถา้

ไมไ่ดม้าสกัการะพระเจา้ตาก ก็ถือว่ายังมาไมถึ่งเมืองจันท ์ใกลก้นันัน้ใหท้่านไดส้กัการะ

ศาลหลกัเมืองจนัทบรุ ีสนันษิฐานว่าพระเจา้ตากทรง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานท่ีศักดิ์ค ู่

เมืองที่ชาวจงัหวัดจนัทบรีุใหค้วามเคารพสกัการะและมากราบไหวบ้ชูาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

กนัประจ าทกุวัน น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั หมู่บา้นไรแ้ผน่ดิน พาท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยเรือ 

เพื่อเขา้ท่ีพกั ณ ทะเลงาม โฮมสเตย ์หรอืเทียบเท่า  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ โฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 2) หลงัอาหารใหท้กุท่านอิสระพกัผอ่น 

บ่าย น าท่านลงแพเปียก เพื่อลอ่งไปชม เหยีย่วแดง โดยระหว่างลอ่งแพ ท่านจะไดช้มวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

และป่าไมโ้กงกางตลอดสองฝัง่ที่แพลอ่งไป ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที **เราจะสามารถชมทะเลแหวก

ไดห้รือไม ่ขึน้อยู่กบัระดบัน า้ในวันที่เดินทาง** เดินทางถึงจดุ ชมทะเลแหวก (หาดทรายด า) ให้

ท่านไดล้งไปถ่ายรปูชมหาดทรายตามอธัยาศัย น าท่านเดินทางขึ้นแพลอ่งกลบั โดยระหว่างที่ลอ่ง

กลบั ท่านจะไดช้ม บา้นเหยีย่วแดงแห่งล ุ่มแม่น ้าเวฬ ุเหย่ียวแดงธรรมชาตมิากกว่า 500 ตวั 

อาศัยอยู่กนัอย่างหนาแนน่ ซ่ึงหาดไูดย้ากมากท่ีเราจะไดเ้ห็นเหย่ียวแดงเป็นจ านวนมากขนาด 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ โฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 3) แบบไม่อ้ัน ซีฟู๊ดจัดเต็ม กุง้ หอย ปลา และปูทะเลตัว

ใหญ่ๆ สดๆ ไมอ่ิ่ม ไมห่มด ไมเ่ลิกเสิร์ฟ  

หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย  

    

วนัท่ีสอง 

ชมุชนขนมแปลก-โบสถพ์ระนางมารอีา-ชมุชนรมิน ้าจนัทบรู-จดุชมวิวเนินนางพญา-เจดียบ์า้นหวัแหลม-ซ้ือ

ของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 4)   

09.00 น. เก็บสมัภาระ Check Out น าท่านเดินทางชม ชมุชนขนมแปลก เป็นชมุชนขนมแปลก ริมคลองหนอง

บวั ตลาดโบราณ ท่ีคงเอกลกัษณข์องชมุชนไดย้าวนานกว่า 100 ปี ภายในชมุชนหนองบวั มี

บา้นเรือนไมเ้กา่แกอ่ายนุบัรอ้ยปี อยู่หลายสิบหลงัเรียงรายอยู่สองฟากถนน มีลวดลายฉลปุระดบั

ตกแตง่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวชมุชนหนองบวั มีความเป็นอยู่ ท่ียงัคงใหเ้ห็นเหมือนเมื่อครัง้โบราณ 

แมย้คุสมยัจะเปลี่ยนไป ตอ่จากนัน้พาท่านชม อาสนาวิหารพระนาง เป็นโบสถท่ี์มีประวัติการ

ก่อสรา้งยาวนานถึง ๓๐๐ ปี โบสถห์ลงันี้ไดร้ับการประดบัประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

อย่างสวยงาม มีคณุค่าทั้งทางดา้นศิลปะ และดา้นความคลาสสิก ประกอบดว้ยภาพกระจกสีท่ี
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เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรปูของนกับญุหลายองคต์ิดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบชูา และเหนือ

หนา้ตา่ง ทั้งทางดา้นขวาและดา้นซา้ยของสักการะสถาน กระจกสีเหล่านี้มีอายรุวม 100  ปี แต่

สีสันยังเด่นชดั ไม่ลอกลบเลือนแตอ่ย่างใด นบัว่าเป็นสิ่งงดงามหาค่ามิได ้ เดินขา้มสะพานไปตอ่กนัท่ี 

ชมุชนรมิน ้าจนัทบรู เป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีอยู่ตรงขา้มกบัอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ ซ่ึงเป็น

แหล่งท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งของจันทบรุี นอกจากชมอาคาร ชมบรรยากาศยอ้นยคุแลว้ ก็ยังมี

รา้นอาหาร รา้นเคร่ืองดื่ม ท่ีจัดแตง่รา้นอย่างมีสไตล์ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่จดุชมวิวเนินนางพญา เป็นจดุชมวิวที่ถกูนบัว่าสวยท่ีสดุในภาคตะวันออก บน

ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต ที่ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น Dream destinations จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย ว่าตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ เนนินางพญาตัง้อยู่ระหว่างหาดคุง้วิมาน และอ่าวคุง้กระเบน 

สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตยต์กสวยมาก และชมความงามของถนนโคง้เลียบชายทะเลท่ี

สวยงามอีกดว้ย พาท่านชมจดุแลนดม์ารค์ใหม่ของจันทบรีุ สะพานไมจ้ดุชมวิวเจดียบ์า้น

หวัแหลม สะพานไมท่ี้สรา้งย่ืนทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สรา้งขึน้ดว้ย

ความศรทัธาใหช้าวบา้นสามารถเดินลงไปสกัการะเจดียบ์า้นหวัแหลม เจดียส์ีขาวเกา่แกอ่ายกุว่า 

200 ปี ท่ีตัง้อยู่บนโขดหินกลางทะเลได ้นัง่ท่องเที่ยวนยิมมาเดินเลน่รบัลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรปู

กลางสะพานไม ้ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ และหว่างทางแวะซ้ือของฝาก 

ของดีเมืองจนัทรบรีุ ท่ีมีชื่อเร่ืองผลไม ้

20.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

07-08 มีนาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

14-15 มีนาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

21-22 มีนาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

28-29 มีนาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

04-05 เมษายน 2563 5,300.- 1,800.- 

11-12 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต ์หยดุตอ่เนือ่ง) 5,600.- 1,800.- 

13-14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต ์หยดุตอ่เนือ่ง) 5,600.- 1,800.- 

18-19 เมษายน 2563 5,300.- 1,800.- 

25-26 เมษายน 2563 5,300.- 1,800.- 

01-02 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 5,600.- 1,800.- 

02-03 พฤษภาคม 2563 (วันหยดุตอ่เนือ่ง) 5,600.- 1,800.- 

09-10 พฤษภาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

16-17 พฤษภาคม 2563 5,300.- 1,800.- 
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23-24 พฤษภาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

30-31 พฤษภาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

06-07 มิถนุายน 2563 5,300.- 1,800.- 

13-14 มิถนุายน 2563 5,300.- 1,800.- 

20-21 มิถนุายน 2563 5,300.- 1,800.- 

27-28 มิถนุายน 2563 5,300.- 1,800.- 

05-06 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบชูา) 5,600.- 1,800.- 

11-12 กรกฎาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

18-19 กรกฎาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

25-26 กรกฎาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

01-02 สิงหาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

08-09 สิงหาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

15-16 สิงหาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

22-23 สิงหาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

29-30 สิงหาคม 2563 5,300.- 1,800.- 

05-06 กนัยายน 2563 5,300.- 1,800.- 

12-13 กนัยายน 2563 5,300.- 1,800.- 

19-20 กนัยายน 2563 5,300.- 1,800.- 

26-27 กนัยายน 2563 5,300.- 1,800.- 

 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร

หรอืยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

ACS 20004: WINTER IN HOKKAIDO 4 DAYS 3 NIGHTS 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ จ านวน 5 ม้ือ 

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์
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อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ หลงัการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

6. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 
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หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 

 

 


