
 

จนัทบรุ ี3 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยรถตู ้VIP ปรบัอากาศ สดุชิล โรงแรมที่พกั มีชายหาดสว่นตวั 

 

ก าหนดการเดินทาง สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-

26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/19-21/21-

23/22-24/23-25/25-27/28-30 

 



 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – จนัทบรุ ี– ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช – ศาลหลกัเมือง

จงัหวดัจนัทบรุี – จุดชมววิเนินนางพญา – โรงแรมที่พกั    

        อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย 

06.30 น. ออกเดินทางสูจ่งัหวดั จนัทบุร ีโดยรถตูป้รบัอากาศ โดยมีมคัคุเทศกดู์แลตลอดทรกิารเดินทาง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าท่านเขา้สกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช สถานที่ส าคญัอกีแห่งหน่ึงของเมืองจนัท ์บ่งบอก

ถงึความผูกพนัของชาวเมืองน้ีที่มีต่อพระเจา้ตาก โดยมีค ากล่าวว่า ถา้ไม่ไดม้าสกัการะพระเจา้ตาก กถ็ือ

ว่ายงัมาไม่ถึงเมืองจนัท์ และเขา้ขอพร ศาลหลกัเมืองจงัหวดัจนัทบุรี ศาลหลกัเมืองแห่งน้ีไม่ปรากฏ

หลกัฐานว่าสรา้งข้ึนเม่ือใด และใครเป็นผูส้รา้ง มีเพยีงการสนันิษฐานว่า สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

ทรงสรา้งข้ึนเม่ือคร ัง้เสด็จเขา้เมืองจนัทบุร ีเพื่อใชเ้ป็นที่รวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหารก่อนยกทพัไป

กอบกูก้รุงศรอียธุยา 

 

 น าท่านชมวิว จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นหน่ึง

ใน Dream Destination ที่พลาดไม่ไดใ้นการ

มาเที่ยวจนัทบุรี แน่นอนว่า นอกจากเราจะมา

ชมความงดงามของ ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต 

ถนนเลียบชายฝัง่ที่สวยที่สุดในภาคตะวนัออก 

สมัผสัลมทะเล พรอ้มวิวแบบพาโนรามาแลว้ 

ยงัไดมุ้  มสวยๆ ถ่ายรูปคู่กบัถนนเลียบทะเล 



เหมือนอยู่เมืองนอกทเีดียว 

พกัที่  โรงแรมแซนด ์ดูนส ์เจา้หลาว บชี รสีอรต์  หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั –วดัคาทอลคิจนัทบรุ ี– ชุมชนรมิน ้าจนัทบูร -โรงแรมที่พกั 

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อน

ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านชม วดัคาทอลิคจนัทบุรี  โบสถค์ริสตท์ี่สวยที่สุดในจงัหวดัจนัทบุรี ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี

อายุกว่า 100 ปีเลยทีเดียว ที่น่ีมีลกัษณะเป็นสถาปตัยกรรมตะวนัตกแบบโกธิก ประดบักระจกสีสแตน

กลาสรูปนักบุญ รอบโบสถ ์จากนั้นน าท่านสู่ ชุมชนรมิน ้ าจนัทบูร เป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการคา้

เก่าแก่อายุหลายรอ้ยปีทีบา้นเรือนส่วนใหญ่ยงัคงความสวยงามดา้นสถาปตัยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีค่ะ 

ภายในชุมชน มีบา้นเก่า กิจการรา้นคา้ รา้นขายของ ที่พกั รา้นขนมทัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ และยงั

ไดร้บัรางวลั Asia-Pacific Heritage Award จาก UNESCO อกีดว้ย 

 

พกัที่  โรงแรมแซนด ์ดูนส ์เจา้หลาว บชี รสีอรต์  หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 



วนัที่สามของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – วดัปากน ้าแขมหนู – รา้นของฝาก - กรุงเทพฯ  

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อน

ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

 

10.00 น. เดินทางสู ่ วดัปากน ้าแขมหนู วดัสวย จนัทบรุ ีความสวยงามของที่น่ีที่พลาดไม่ไดเ้ลยกค็ือ โบสถเ์ซรามิก

สนี ้ าเงนิ สวยงาม ที่มาของโบสถส์วยแห่งน้ีก็คือ เม่ือโบสถห์ลงัเก่าเริ่มช ารุดทรุดโทรมมากข้ึนเพราะวดั

ต ัง้อยู่ติดกบัทะเล จงึมีการรื้อสรา้งโบสถใ์หม่ข้ึน และเพื่อความมัน่คงแข็งแรงจงึใชเ้ซรามิกมาเคลอืบชัน้

ปูนป้องกนัอกีชัน้หน่ึงนัน่เองค่ะ มมุไฮไลทก์ค็ือมมุดา้นหนา้ของโบสถท์ี่มีบนัไดพญานาค 5 เศียร ตรงน้ี

บอกเลยวา่ถา่ยรูปสวยมากๆ ทเีดียว 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย  น าท่านเที่ยวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

 

15.00 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 

20.00 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัท่ีเดินทาง 
ผูใ้หญ่ และ เดก็มี

เตียง 
เดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 
พกัเด่ียว 

03-05 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

05-07 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

07-09 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

10-12 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

11-13 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

14-16 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

17-19 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

18-20 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

19-21 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

21-23 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

24-26 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

26-28 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

28-30 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

01-03 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

01-03 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

02-04 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

07-09 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

08-10 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

09-11 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

11-13 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 



14-16 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

15-17 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

16-18 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

19-21 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

21-23 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

22-24 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

23-25 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

28-30 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,300 บาท 
 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัร ์อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือ

การควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าที่พกัที่จนัทบรุ ีจ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

3. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

4. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

5. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

3. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 


