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2TH100: ทัทร์กผนปม ดมเล ระฬธน จันทน์ 2 ทัน 1 ใฟน VAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการเดผนทาน 
 

 

 

 

05.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.จันทบภรฝ 

06.00 น. ล้ธหมภน !! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

  แทะญห้รับประทานธาหารเช้าตามธัธฬาถัฬ ณ ร้านธาหาร หลันธาหารน าท่านธธกเดผนทานต่ธโปฬัน  

10.00 น. เดผนทานถพน จันหทัดจันทบภรฝ น าใณะทัทร์เดผนทานโปสักการะ ถาลหลักเมฟธนจันทบภรฝ 
  ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุร ีสันนผษฐานท่าอระเจ้าตากทรน สร้านขพน้ในปฝ  อ.ถ. 2310 เป็นสถานทฝ่ถักดผ์ใม่เมฟธนทฝ่

  ชาทจันหทัดจันทบภรฝให้ใทามเใารอสักการะและมากราบโหท้บมชาขธอรเอฟ่ธใทามเป็นสผรผมนใลกันประจ าทภกทัน  

  น าท่านเดผนทานโปฬัน ธบต.บานชัน 

11.30 น.  น าท่านลนแอเปฝฬก เอฟ่ธล่ธนโป ชมเหฬฝ่ฬทแดนและดมทะแหทก (หาดทราฬด า) ฌดฬระหท่านล่ธนแอท่านจะ

  โด้ชมทผถฝชฝทผตใทามเป็นธฬม ่ และป่าโม้ฌกนกานตลธดสธนะ่ันทฝ่แอล่ธนโป ญช้เทลาประมาณ 40 นาทฝ 

12.00 น. บรผการธาหารกลานทัน (1) ณ บนแอ ระหท่านการล่ธนแอเปฝฬก  

  ***เราจะสามารถชมทะเลแหรกโด้หรฟธโม่ขพ้นธฬม ่กับระดับน ้าญนทันทฝ่ เดผนทานใ่ะ 

14.00 น. เดผนทานถพนจภ ด ชมทะเลแหทก (หาดทราฬด า) ญห้ใณะทัทร์ลนโปถ่าฬรมปชมหาดทราฬตามธัธฬาถัฬ  

  น าท่านเดผนทานขพ้นแอล่ธนกลับ ฌดฬระหท่านทฝ่ล่ธนกลับ ท่านจะโด้ชม บ้านเหฬฝ่ฬทแดนแห่นลภ่มแม่น ้าเทฬภ  

  เหฬฝ่ฬทแดนธรรมชาตผมากกท่า 500 ตัท ธาถัฬธฬม ่กันธฬ่านหนาแน่น ซพ่ นหาดมโด้ฬากมากทฝ่เราจะโด้เหฎน 

ทันแรก  กรภนเทอฯ - จันทบภรฝ - ถาลหลักเมฟธนจันทบภรฝ - ทะเลแหทก - หาดทราฬด า - เหฬฝ่ฬทแดน 
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  เหฬฝ่ฬทแดนเป็นจ านทนมากขนาดนฝ้ ญกล้ถพนท่าเทฝฬบแอ บรผการธาหารเฬฎน (2) แบบโม่ธัน้ ซฝฮม ดส์จัดเตฎม 

  ทั้น กภ้น หธฬ ปลา และปมทะเลตัทญหญ่ๆ สดๆ โม่ธผ่ม โม่หมด โม่เลผกเสผร์ฮ สมใทรแก่เทลา  

  น าท่านเดผนทานเข้าสม่ทฝ่อัก ณ ฌรนแรมบมรอาบฝช หรฟธเทฝฬบเท่า ธผสระอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ   
 

 

 

07.00 น. บรผการธาหารเช้า (3) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก หลันธาหาร ธผสระอักฯ่ธนเล่นน ้าทะเล บรผเทณ 

  ชาฬหาดหน้าทฝ่อักตามธัธฬาถัฬ 

09.00 น. เกฎบสัมภาระ เชใ็เธ้าท์ น าใณะเดผนทานสม่ เนผนนานอญา (Noen-nangphaya view point) 

09.30 น. เดผนทานถพน เนผนนานอญา (Noen-nangphaya view point) ซพ่ นเป็นจภ ดชมทผททฝ่ถมกนับท่าสทฬทฝ่สภดญน

  ภาใตะทันธธก บนถนนเฉลผมบมรอาชลทผต ทฝ่โด้รับการใัดเลฟธกญห้เป็น Dream destinations จากการ

  ท่ธนเทฝ่ฬทแห่นประเทถโทฬ ท่าต้ธนโปเฬฟธนญห้โด้สักใร้ัน เนผนนานอญาต้ันธฬม ่ระหท่านหาดใภ้นทผมาน และธ่าท

  ใภ้นกระเบน สามารถมธนทผททะเล ชมอระธาทผตฬ์ตกสทฬมาก และชมใทามนามขธนถนนฌใ้นเลฝฬบชาฬทะเล

  ทฝ่สทฬนามธฝกด้ทฬ  

  น าท่านเดผนทานสม่ ปากแม่น ้าประแส น าชม เรฟธรบหลทนประแส ธนภสรณ์สถานขธนเรฟธมฝทฝ่มฝ  

  ใทามส าใัญต่ธประทัตผถาสตร์ราชนาทฝโทฬ  
  เรือหลวงประแส ทฝ่ตัน้ตระหน่านธฬม ่ทฝ่ปากน า้ประแสนฝ ้เป็นเรฟธหลทนประแสล าทฝ่ 2 น าเข้ามาแทนเรฟธหลทนประแสล าทฝ่ 1 

  ซพ่นเกฬตฟน้โปในสนใรามเกาหลฝ ตลธดเทลาประจ าการ  

  น าท่านเดผนทานสม่ ทภ่นฌปรนทธน  
  ทภ่นฌปรนทธน เป็นแหล่นท่ธนเทฝ่ฬทเชผนธนภรักษ์ธรรมชาตผ บรผเทณปากแม่น ้าประแส ถฟธเป็นแหล่นท่ธนเทฝ่ฬททฝ่ญห้ใทามรม ้ 

  สร้านใทามเข้าญจญนเรฟ่ธนระบบนผเทถน์ขธนป่าชาฬเลน โด้เหฎนใทามสทฬนามตามธรรมชาตผขธนป่าฌกนกาน โม้ฌปรน และ 

  โม้รผมชาฬะ่ัน จภ ดเด่นขธนบรผเทณนฝ้ใฟธ ต้นฌปรน ทฝ่ขพ้นหนาแน่นธฬม ่เตฎมอฟ้นทฝ่ สะท้ธนสฝเขฝฬทธ่ธนตา จนเรฝฬกท่าเป็น 

  ทภ่นฌปรนทธน สัมฯัสอลันฌธฌซน อลันสร้านชฝทผต 3 เทลา 3 ธารมณ์ 

เทฝ่ฬน  บรผการธาหารกลานทัน (4) ณ ร้านธาหาร 

  น าท่านเดผนโปฬัน สทนสภภัทราแลนด์ นั่นรถรานชมสทน ธผ่มธร่ธฬกับบภอเฮ่ต์ฯลโม้ตามฤดมกาล 
  สทนสภภัทราแลนด ์ต้ันธฬม ่ภาฬญต้บรรฬากาถทฝ่ร่มรฟ่น ฯสมฯสานกับการ จัดสทนโด้ธฬ่านสธดใล้ธน ลนตัท และรถรานแต่

  ละใันจะมฝทผทฬากรแนะน าญห้ใทามรม ้ และข้ธมมลเกฝ่ฬทกับสทน ส่ทนฤดมกาลฯลโม้จะธฬม ่ญนช่ทนเดฟธนเมษาฬน-เดฟธนมผถภนาฬน 

  ซพ่ นจะเป็นช่ทนทฝ่มฝฯลโม้ธธกมาอร้ธมกันมากทฝ่สภด ฉะนั้นนักท่ธนเทฝ่ฬทมักจะนผฬมเดผนทานมาท่ธนเทฝ่ฬทกันญนช่ทนนฝ้แต่ทาน

  สทน จะเปผดบรผการญห้เทฝ่ฬทสทนตลธดทั้นปฝ  เอราะมฝฯลโม้หมภนเทฝฬนกันญห้ฯลฯลผตญนช่ทนต่านๆกัน ซพ่ นทานสทนจะจัดญห้

  รับประทาน ฯลโม้แบบบภฮเฮ่ต์โท้ด้ทฬกัน 3 จภ ดใฟธ 

   จภ ดทฝ่แรก เป็นจภ ดขธนสทนเนาะฌดฬมฝเนฟ้ธทฝ่ประมาณ 30 โร่ นักท่ธนเทฝ่ฬทสามารถเดผนชม สทนและ 

  เกฎบเนาะ ทานกับ ต้นโด้บรผเทณนฝ้ จากธภปกรณ์ทฝ่ทานสทนจัดญห้ หรฟธจะหฬผบทานญนส่ทนทฝ่สทนจัดเตรฝฬมโท้ญห้กฎโด้ ตามแต่

  สะดทก ซพ่ นจภ ดนฝ้จะเปผดบรผการเฉอาะเดฟธน เมษาฬน – เดฟธนมผถภนาฬนเท่านั้น เอราะเป็นช่ทนทฝ่เนาะฬันญห้ฯลฯลผตธฬม ่

   จภ ดทฝ่สธน ซภ้มกระท้ธนเป็นซภ ้มฯลโม้รทม มฝต้ันแต่ ทภเรฝฬน มันใภด สละ แก้ทมันกร ส้มฌธ มะม่ทน ล าโฬ  

  ลธนกธน มะเฮฟธนหทาน ชมอม ่ สับปะรด เป็นต้น ซพ่ นฯลโม้ทั้นหมดนฝ้จะหมภนเทฝฬนญห้ฯลฯลผตตาม ฤดมกาลและจะมฝอนักนาน 

  บรผการปธกฯลโม้ญห้ทานทภกชนผด นักท่ธนเทฝ่ฬทสามารถญช้เทลาธฬม ่ญนสทนโด้นานเท่าโรกฎโด้ตาม ใทามต้ธนการ ขธน 

  นักท่ธนเทฝ่ฬท ฌดฬทานสทนโม่โด้จ ากัดเทลาญนการชม 

   จภ ดสภดท้าฬ ถาลาธนภ ่นจะมฝธนภ ่นสด ญๆห้ชผม อร้ธมเสผร์ฮด้ทฬเมนมฬธดนผฬมขธน ชาทโทฬหรฟธแม้แต่ชาทต่านชาตผ 

  เธนกฎตผดญจญนรสชาตผ นั่นกฎใฟธ ส้มต า ซพ่ นนักท่ธนเทฝ่ฬทสามารถส่ันทานญนรสชาตผทฝ่ตนฌปรดปรานโด้ เสผร์ฮอร้ธมฯัก สลัด

  สดๆปลธดสารอผษและน ้าสลัดสมตรอผเถษขธนทานสทนเธนและธนภ ่นโร้เมลฎดทฝ่มฝญห้ทานตลธดทั้นปฝ หลันจากทฝ่ ทานฯลโม้เป็นทฝ่

ทันทฝ่สธน หาดเจ้าหลาท - เนผนนานอญา - ทภ่นฌปรนทธน - เรฟธรบประแส - สทนสภภัททรา - กรภนเทอฯ 
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  อธญจนธกจากนฝ้ฬันมฝการสาธผตทผธฝการเลฝ้ฬนฯพ้น และทผธฝการอผสมจน์ท่าน ้าฯพ้นแท้ดมกันฬันโนเฯฟ่ธหลาฬๆ ท่านธฬากจะโปซฟ้ธ 

  น ้าฯพ้นตาม ตลาดมาทานจะโด้รม ้ท่าน ้าฯพ้นนั้นขธนแท้หรฟธเปล่า  

  น าท่านเดผนทานกลับ กรภนเทอฯ 

20.00 น.  เดผนทานถพน กรภนเทอฯ ฌดฬสทัสดผภาอ อร้ธมใทามประทับญจ 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

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

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

 

ทันเดผนทาน ราใาผม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภ 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

07-08 มฝนาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

14-15 มฝนาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

21-22 มฝนาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

28-29 มฝนาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

04-05 เมษาฬน 2563 5,900 5,700 1,200 

05-06 เมษาฬน 2563 5,900 5,700 1,200 

11-12 เมษาฬน 2563 5,900 5,700 1,200 

13-14 เมษาฬน 2563 5,900 5,700 1,200 

14-15 เมษาฬน 2563 5,900 5,700 1,200 

18-19 เมษาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

25-26 เมษาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

01-02 อฤษภาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

02-03 อฤษภาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

03-04 อฤษภาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

09-10 อฤษภาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

16-17 อฤษภาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

23-24 อฤษภาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

30-31 อฤษภาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

06-07 มผถภนาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

13-14 มผถภนาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

20-21 มผถภนาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

27-28 มผถภนาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

04-05 กรกฎาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

11-12 กรกฎาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

18-19 กรกฎาใม 2563 5,500 5,200 1,000 
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25-26 กรกฎาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

01-02 สผนหาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

08-09 สผนหาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

15-16 สผนหาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

22-23 สผนหาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

29-30 สผนหาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

05-06 กันฬาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

12-13 กันฬาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

19-20 กันฬาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

26-27 กันฬาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

02-03 ตภลาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

03-04 ตภลาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

10-11 ตภลาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

17-18 ตภลาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

24-25 ตภลาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

31 ตภลาใม - 01 อฤถจผกาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

07-08 อฤถจผกาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

14-15 อฤถจผกาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

21-22 อฤถจผกาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

28-29 อฤถจผกาฬน 2563 5,500 5,200 1,000 

05-06 ธันทาใม 2563 5,900 5,700 1,200 

12-13 ธันทาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

19-20 ธันทาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

26-27 ธันทาใม 2563 5,500 5,200 1,000 

31 ธันทาใม 2563 - 01 มกราใม 2564 5,900 5,700 1,200 

02-03 มกราใม 2564 5,900 5,700 1,200 

09-10 มกราใม 2564 5,500 5,200 1,000 

16-17 มกราใม 2564 5,500 5,200 1,000 

23-24 มกราใม 2564 5,500 5,200 1,000 

30-31 มกราใม 2564 5,500 5,200 1,000 

 

 

ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 

 

ลักษณะการเข้าอัก ราใา 
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ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  

ฯม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 5,500 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภต ่ากท่า 3-11 ปฝ 5,200 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 5,200 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 4,500 

ฯม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 1,000 

เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 7 ทัน 

 
ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถVIP อร้ธมน ้ามันและในขับน าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าทฝ่อัก 1 ใฟน ห้ธนแธร์ ทฝทฝ น ้าธภ ่น อักห้ธนละ 2-3 ท่าน 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 4 มฟ้ธ 

 ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าชมสถานทฝ่ 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 

 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 

 
สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 หมทกกันแดด ใรฝมกันแดด 

 รธนเท้าสทมสบาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 

 
เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 

 
เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับฯผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 

 

เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


