
 
 
 
 

จนัทบรุ ีลอ่งแพเปียก  
ดเูหยีย่วแดง 

จใุจอาหารทะเล ที ่โฮมสเตย ์ 3 วนั 2 คนื 
 

วนัแรก :  เชยีงใหม ่– สนามบนิอูต่ะเภา - จนัทบรุ ี                                          (-/-/D)                                    

09.25 น.    เดนิทางถงึสนามบนิอูต่ะเภา รับกระเป๋า รถตู ้รอรับคณะ เพือ่น าท่านไปยงัจันทบรุ ี 

   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30-4.00 ชัว่โมง) 

13.00-14.00 น.  เดนิทางถงึทีจ่อดรถ ท่าเรอื ใหทุ้กท่านขึน้เรอื (ขนสมัภาระขึน้เรอื) เพือ่ไปยังโฮมสเตย ์

15.00-17.30 น.  กจิกรรม ลอ่งแพเปียก ดเูหยีย่วแดง พายเรอืแคนนู ดทูะเลแหวก 

และสกัการะศาลเจา้พ่อปากน ้าเวฬุ 

 

 

 
 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (1) ทีโ่ฮมสเตย ์

 

 
 

วนัทีส่อง:  ชุมชนรมิน า้จนัทบรู – โบสถค์าทอลคิ – เขา้ทีพ่กั                               (B/L/-)                                                                                 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม (2) 

10.00 น.  Check out (ส ารวจสมัภาระทุกครัง้กอ่นคนืกญุแจหอ้ง) เพือ่น าท่านไปยงัโฮมสเตย ์จันทบุร ี

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (3) ที ่โฮมสเตย ์

13.00 น. เดนิทางถงึทา่จอดรถ โฮมสเตย ์(คณะน าของทีจ่ าเป็นลงเรอืหางเพือ่ เดนิทางไปยงั โฮมส

เตย ์เวลาเดนิทาง 15-20 นาท)ี  



 
 
 
 

14.00 น. น าทางเดนิเลน่ ชุมชนรมิน า้จนัทบรู เป็นชมุชนเกา่แกม่ีอายุยาวนานกวา่ 300 ปี ตัง้แต่

สมัยสมเด็จพระนารายณม์หาราช ดว้ยท าเลทีต่ัง้เหมาะสม การคมนาคมสะดวก ท าใหม้คีน

ไทย คนจนี และคนญวณ เขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นจ านวนมาก ทัง้

ขา้ราชการ พ่อคา้ คหบด ีเกดิการผสมผสานทางวฒันธรรมของคนตา่ง

เชือ้ชาตศิาสนา ท่านท่านชมบา้นเรอืนทีส่วยงามและเลอืกซือ้ของตาม

อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง โบสถค์าทอลคิ เป็นโบสถค์รสิต์

นกิายโรมันคาธอลกิ มลีกัษณะตามศลิปะแบบโกธกิ เดมิมหีลงัคาเป็น

ยอดแหลมแตม่กีารรือ้สว่นแหลมออใน สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 เพือ่

ไม่ใหเ้ป็นเป้าหมายในการโจมตทีางอากาศ มกีารตกแตง่โบสถไ์มฉ้ลุ

ลายประดบักระจกส ีเป็นรูปนักบุญในศาสนาครสิต ์รูปปั้นพระแม่มารสีี

หนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยนือยู่หนา้วหิาร ภายในกลบัมแีตค่วามสงบเย็น และงดงาม

ดว้ยศลิปะตกแตง่ แบบยุโรป อาคารอดังดงามน้ี จงึมเิพยีงเป็นโบสถส์วยงามทีส่ดุ แตเ่ป็น

ศนูยร์วมศรัทธาของชาวครสิตท์ีอ่าศยัในชมุชนน้ี  

16.00-16.30 น.  น าทา่นเขา้ทีพ่กั Check in พกัผอ่นตามอธัยาศยั/ อสิระอาหารเย็น  

 

วนัทีส่าม :  จดุชมววิเนนิพญา - ซือ้ของฝาก – สนามบนิอูต่ะเภา                          (B/-/-)                       

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก (4)  

09.00 น.    พรอ้มเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม (ตรวจสอบสมัภาระทกุคร ัง้กอ่นคนืกญุแจหอ้งพกั) 

แวะ จุดชมววิเนนินางพญา หนึง่ในสถานทีท่่องเทยีวในฝัน หรอื Dream destinations จาก

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยทีน่ี่ไดร้ับการบอกกนัปากตอ่ปากวา่เป็นจุดชมววิทีถู่กนับวา่

สวยทีส่ดุในภาคตะวนัออกสามารถชมววิ ถ่ายรูปซือ้ของ

ฝากระหวา่งทาง 

12.00 น.    อสิระอาหารกลางวนั  

15.30-16.00 น.  น าคณะเดนิทางเขา้สนามบนิอูต่ะเภา เพือ่เดนิทางกลบั

เชยีงใหม ่

เหนิฟ้ามุ่งหนา้สูส่นามบนิเชยีงใหม่  

   เดนิทางถงึเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภีาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

** โปรแกรมอาจแตกตา่งจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูต่ามสภาพอากาศและสภาพการจราจรและความ

ค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นทีห่นึง่  

 

ทีพ่กั 

 

คนืที ่1 พกั ววิทะเล บางซนั หรอืเทยีบเทา่โฮมสเตย ์(พกั 4-8 ทา่น/หอ้ง) 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น 

4 คน 7,490.- 

6 คน 6,490.- 

8 คน 5,990.- 

16-18 คน/2ตู ้ 5,990.- 

20-24 คน/3ตู ้ 6,290.- 

30-34 คน/4ตู ้หรอื1BUS 7,490.- 

40 คน/BUS 7,290.- 

 

ราคาทวัรร์วม  

-  คา่รถตู ้10 ทีน่ั่ง จ านวนรถตูข้ ึน้อยู่กบัจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง รับสนามบนิอูต่ะเภา-เดนิทางตามโปรแกรมระบุ   

-  คา่โฮมสเตย ์จันทบุร ี1 คนื (พัก 4 ท่านขึน้ไป/หอ้ง) และทีจ่ันทบุร ี1 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 

-  อาหารเย็น 1 มือ้ ทีโ่ฮมสเตย ์แบบ ซฟีู้ดเตมิไม่อัน้ กุง้ ปู 

-  ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางวงเงนิ 1,000,000บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หาก

ท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มัคคเุทศกแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

- ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ไป-กลบั 

- คา่ภาษ ี7% และคา่ Over bill ตา่งๆ 

- ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ

ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

กรณีช าระเงนิ 

- ช าระมัดจ า ท่านละ 50% ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวันท าสญัญา ของคา่ทัวร ์

 

คนืที ่2 รตันปรุะ บชี รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง) 

ต ัง้อยูบ่รเิวณหาดเจา้หลาว-แหลมเสด็จ โรงแรมตดิชายหาด 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

- ช าระอกี 50% กอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

** ช าระดว้ยเงนิสดเท่านัน้ กรณี ถา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ ทางบรษัิทคดิคา่บรกิารเพิม่ 2.6% ** 

 

ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 20 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าด าเนินการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์       

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด** 


