
 

 

 

2TH100: ทัวร์กนิปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วนั 1 คืน VAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.
จันทบุรี 

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
  แวะใหรั้บประทานอาหารเช้าตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั  10.00 น.
  เดินทางถึง จังหวดัจันทบุรี น าคณะทวัร์เดินทางไปสักการะ ศาลหลกัเมืองจันทบุรี 
  ศาลหลกัเมืองของจงัหวดัจนัทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานท่ีศักด์ิคู่เมืองท่ี 
  ชาวจังหวดัจันทบรีุให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลกันประจ าทุกวนั  
  น าท่านเดินทางไปยงั อบต.บางชัน 
11.30 น. น าท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยีย่วแดงและดูทะแหวก (หาดทรายด า) โดยระหวา่งล่องแพท่านจะ 
  ไดช้มวถีิชีวติความเป็นอยู ่และป่าไมโ้กงกางตลอดสองฝ่ังท่ีแพล่องไป ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ บนแพ ระหวา่งการล่องแพเปียก  
  ***เราจะสามารถชมทะเลแหรกไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัระดบัน ้าในวนัท่ีเดินทางค่ะ 
14.00 น. เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายด า) ใหค้ณะทวัร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอธัยาศยั  
  น าท่านเดินทางข้ึนแพล่องกลบั โดยระหวา่งท่ีล่องกลบั ท่านจะไดช้ม บ้านเหยีย่วแดงแห่งลุ่มแม่น า้เวฬุ  
  เหยีย่วแดงธรรมชาติมากกวา่ 500 ตวั อาศยัอยูก่นัอยา่งหนาแน่น ซ่ึงหาดูไดย้ากมากท่ีเราจะไดเ้ห็น 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลกัเมืองจันทบุรี - ทะเลแหวก - หาดทรายด า - เหยีย่วแดง 



 

 

 

  เหยีย่วแดงเป็นจ านวนมากขนาดน้ี ใกลถึ้งท่าเทียบแพ บริการอาหารเยน็ (2) แบบไม่อั้น ซีฟูดส์จดัเตม็  
  ทั้ง กุง้ หอย ปลา และปูทะเลตวัใหญ่ๆ สดๆ ไม่อ่ิม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ สมควรแก่เวลา  
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมบูรพาบีช หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่นเล่นน ้าทะเล บริเวณ 
  ชายหาดหนา้ท่ีพกัตามอธัยาศยั 
09.00 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์น าคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) 
09.30 น. เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีถูกนบัวา่สวยท่ีสุดใน 
  ภาคตะวนัออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น Dream destinations จากการ 
  ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย วา่ตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้ักคร้ัง เนินนางพญาตั้งอยูร่ะหวา่งหาดคุง้วมิาน และอ่าว
  คุง้กระเบน สามารถมองววิทะเล ชมพระอาทิตยต์กสวยมาก และชมความงามของถนนโคง้เลียบชายทะเล
  ท่ีสวยงามอีกดว้ย  
  น าท่านเดินทางสู่ ปากแม่น า้ประแส น าชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีท่ีมี   
  ความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ราชนาวไีทย  
  เรือหลวงประแส ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ท่ีปากน า้ประแสนี ้เป็นเรือหลวงประแสล าท่ี 2 น าเข้ามาแทนเรือหลวงประแสล าท่ี 1 
  ซ่ึงเกยตืน้ไปในสงครามเกาหล ีตลอดเวลาประจ าการ  
  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง  
  ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ บริเวณปากแม่น ้ าประแส ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามรู้  
  สร้างความเขา้ใจในเร่ืองระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ไดเ้ห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไมโ้ปรง และ 
  ไมริ้มชายฝ่ัง จุดเด่นของบริเวณน้ีคือ ตน้โปรง ท่ีข้ึนหนาแน่นอยูเ่ตม็พ้ืนท่ี สะทอ้นสีเขียวอ่อนตา จนเรียกวา่เป็น 
  ทุ่งโปรงทอง สมัผสัพลงัโอโซน พลงัสร้างชีวติ 3 เวลา 3 อารมณ์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินไปยงั สวนสุภัทราแลนด์ นัง่รถรางชมสวน อ่ิมอร่อยกบับุพเฟ่ตผ์ลไมต้ามฤดูกาล 
  สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยูภ่ายใตบ้รรยากาศท่ีร่มร่ืน ผสมผสานกบัการ จดัสวนไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง ลงตวั และรถรางแต่ 
  ละคนัจะมีวทิยากรแนะน าใหค้วามรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบัสวน ส่วนฤดูกาลผลไมจ้ะอยูใ่นช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 
  ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีมีผลไมอ้อกมาพร้อมกนัมากท่ีสุด ฉะนั้นนกัท่องเท่ียวมกัจะนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกนัในช่วงน้ีแตท่าง
  สวน จะเปิดบริการใหเ้ท่ียวสวนตลอดทั้งปี เพราะมีผลไมห้มุนเวยีนกนัใหผ้ลผลิตในช่วงต่างๆกนั ซ่ึงทางสวนจะจดัให ้
  รับประทาน ผลไมแ้บบบุฟเฟ่ตไ์วด้ว้ยกนั 3 จุดคือ 
  จุดท่ีแรก เป็นจุดของสวนเงาะโดยมีเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม สวนและ 

วนัทีส่อง หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - สวนสุภัททรา - กรุงเทพฯ 



 

 

 

  เก็บเงาะ ทานกบั ตน้ไดบ้ริเวณน้ี จากอุปกรณ์ท่ีทางสวนจดัให ้หรือจะหยบิทานในส่วนท่ีสวนจดัเตรียมไวใ้หก็้ได ้ตามแต่
  สะดวก ซ่ึงจุดน้ีจะเปิดบริการเฉพาะเดือน เมษายน – เดือนมิถุนายนเท่านั้น เพราะเป็นช่วงท่ีเงาะยงัใหผ้ลผลิตอยู ่
  จุดท่ีสอง ซุม้กระทอ้นเป็นซุม้ผลไมร้วม มีตั้งแต่ ทุเรียน มงัคุด สละ แกว้มงักร สม้โอ มะม่วง ล าไย  
  ลองกอง มะเฟืองหวาน ชมพู ่สบัปะรด เป็นตน้ ซ่ึงผลไมท้ั้งหมดน้ีจะหมุนเวยีนใหผ้ลผลิตตาม ฤดูกาลและจะมีพนกังาน 
  บริการปอกผลไมใ้หท้านทุกชนิด นกัท่องเท่ียวสามารถใชเ้วลาอยูใ่นสวนไดน้านเท่าไรก็ไดต้าม ความตอ้งการ ของ 
  นกัท่องเท่ียว โดยทางสวนไม่ไดจ้ ากดัเวลาในการชม 

จุดสุดทา้ย ศาลาองุ่นจะมีองุ่นสดๆใหชิ้ม พร้อมเสิร์ฟดว้ยเมนูยอดนิยมของ ชาวไทยหรือแมแ้ต่ชาวต่างชาติเองก็ติดใจใน
รสชาติ นัน่ก็คือ สม้ต า ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถสัง่ทานในรสชาติท่ีตนโปรดปรานได ้เสิร์ฟพร้อมผกั สลดัสดๆปลอด
สารพิษและน ้ าสลดัสูตรพิเศษของทางสวนเองและองุ่นไร้เมลด็ท่ีมีใหท้านตลอดทั้งปีหลงัจากท่ี ทานผลไมเ้ป็นท่ีพอใจ
นอกจากน้ียงัมีการสาธิตวธีิการเล้ียงผึ้ง และวธีิการพิสูจน์วา่น ้ าผึ้งแทดู้กนัยงัไงเผื่อหลายๆ ท่านอยากจะไปซ้ือน ้ าผึ้งตาม 
ตลาดมาทานจะไดรู้้วา่น ้ าผึ้งนั้นของแทห้รือเปล่า  

  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
20.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

01 - 02 มิถุนายน 2562 5,500 5,200 1200 
08-09 มิถุนายน 2562 5,500 5,200 1200 
15-16 มิถุนายน 2562 5,500 5,200 1200 
22-23 มิถุนายน 2562 5,500 5,200 1200 
29-30 มิถุนายน 2562 5,500 5,200 1200 
06-07 กรกฎาคม 2562 5,500 5,200 1200 
15-16 กรกฎาคม 2562 5,500 5,200 1200 
20-21 กรกฎาคม 2562 5,500 5,200 1200 
28-29 กรกฎาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
03-04 สิงหาคม 2562 5,500 5,200 1200 
11-12 สิงหาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
17-18 สิงหาคม 2562 5,500 5,200 1200 



 

 

 

24-25 สิงหาคม 2562 5,500 5,200 1200 
31 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 5,500 5,200 1200 
07-08 กนัยายน 2562 5,500 5,200 1200 
14-15 กนัยายน 2562 5,500 5,200 1200 
21-22 กนัยายน 2562 5,500 5,200 1200 
28-29 กนัยายน 2562 5,500 5,200 1200 
05-06 ตุลาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
12-13 ตุลาคม 2562 5,900 5,700 1500 
19-20 ตุลาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
26-27 ตุลาคม 2562 5,700 5,500 1,500 

02-03 พฤศจิกายน 2562 5,700 5,500 1,500 
09-10 พฤศจิกายน 2562 5,700 5,500 1,500 
16-17 พฤศจิกายน 2562 5,700 5,500 1,500 
23-24 พฤศจิกายน 2562 5,700 5,500 1,500 
07-08 ธนัวาคม 2562 5,900 5,700 1500 
14-15 ธนัวาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
21-22 ธนัวาคม 2562 5,700 5,500 1,500 
29-30 ธนัวาคม 2562 5,900 5,700 1500 
30-31 ธนัวาคม 2562 5,900 5,700 1500 

31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 5,900 5,700 1500 
11-12 มกราคม 2563 5,700 5,500 1,500 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 



 

 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 5,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,000 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 4 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 



 

 

 

 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
 
 



 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 


