เสน่หท์ ะเลจันท์ กินปู ดูเหยีย่ ว 2 วัน 1คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นนา้ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจ-อาหารซีฟดระดั
ู๊
บ 5 ดาว แบบจัดเต็มทัง้ ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อนั้
โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
วัดปากนา้ แขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีนา้ เงิน)

ราคาเพียง

3,888.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

กรุงเทพฯ-จันทบุร-ี ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นนา้ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจ-อาหารซีฟดระดั
ู๊
บ 5 ดาว แบบจัดเต็มทัง้ ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อนั้
โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วัดปากนา้ แขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีนา้ เงิน)กรุงเทพฯ

Day
1
กรุ งเทพฯ
จันทบุรี
วันที่ 1
05.00 น.

06.00 น.
11.00 น.

เทีย่ ง

กรุ งเทพฯ-จันทบุรี-ท่าเรื อปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรื อ เล่นน้ า ขัดผิว พร้อมเก็บภาพ
ความประทับใจ-อาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็มทั้ง ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อ้นั
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมี
แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศ
รับประทานอาหารว่าง (มือ้ ที1่ )
นาท่านเข้าสู่ท่าเรือปลายจันท์ เพื่อนั่งเรือ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั แบบโฮมสเตย์
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที2่ )
ห้อ งอาหารโฮมสเตย์ ให้ท่ านอิ่ม อร่อ ยกับ เมนนู
น ้าพริก ห่ อ หมกปลา ผัด ผัก รวมกุ้ง ต้ม ส้ม ปลา
พร้อมขนมถ้วย นอกจากนนีย้ ังมีสม้ ตาให้บริการ
ท่าน

14.00น.
15.00น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระเดินชมหมู่บา้ น ท่านสามารถเข้าถ่ายรูปที่ศาลเจ้า พร้อมซือ้ ของฝาก
นาท่านร่วมกิจกรรมลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นนา้ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ (มีบริการชู
ชีพสาหรับทุกทท่าน)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที3่ )
บริการอาหารซีฟดระดั
ู๊
บ 5 ดาว แบบจัดเต็ม
ทัง้ ปู กุง้ ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อนั้
พร้อมบริการเครื่องดื่ม
นา้ เปล่า นา้ อัดลม นา้ สมุนไพร

20.00 น.

ให้ท่านได้อิสระกับคาราโอเกะ ณ ห้องกิจรรมจัดเลีย้ ง คาราโอเกะเปิ ดให้บริการเปิ ด 20.00น.-22.00 น.

ที่พกั

บ้านไร้แผ่นดิน โฮมสเตย์ (หรือเทียบเท่า) ที่พกั 1 ห้อง/ 4-8 ท่าน

Day

2
จันทบุรี

กรุ งเทพฯ
วันที่ 2
เช้า
08.00น.

โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วัดปากนา้ แขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีนา้ เงิน)กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (มือ้ ที4่ )
นาท่านท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ ใช้เวลาเดินเรือประ
มาร 40 นาที
นาท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์
คริส ต์นิกายโรมันคาธอลิ ก มี ลักษณะตามศิลปะแบบ
โกธิก เดิม มีหลังคาเป็ นยอดแหลมแต่ได้มี การรือ้ ส่วน
แหลมออกในสมัย สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็ น
เป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์
ไม้ฉ ลุล ายประดับ กระจกสี เป็ น รู ป นักบุญ ในศาสนา
คริ ส ต์รู ป ปั้ น พระแม่ ม ารี สี ห น้ า สงบ เปี่ ยมประกาย
เมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่

นาท่านผ่านชม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนที่ได้ช่ือว่าสวยงามที่สดุ ในภาคตะวันออก ผ่านหาดคุง้ วิมาน อ่าว
คุง้ กระเบน หาดแหลมสิงห์ ทัง้ สองฝั่งถนนติดทะเล

เที่ยง

18.00น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าชม วัดปากน้าแขมหนู
(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้าเงิน)
แลนด์มาร์คของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วย
ลวดลายพืน้ โบสถ์สี นา้ เงิน ตัดกับพืน้ สีขาว คล้ายกับ
ภาชนะลายครามที่ ท าจากเซรามิ ก ในสมั ย โบราณ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดิ น ทางกลับ ถึ งกรุ ง เทพฯ โดยสวัส ดิ ภ าพ พร้อ มกับ
ภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
27-28 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ

3,888.3,888.4,222.4,444.4,444.3,888.-

27-28 มีนาคม 2564
10-11 เมษายน 2564
13-14 เมษายน 2564
01-02 พฤษภาคม 2564
22-23 พฤษภาคม 2564
พักเดี่ยวเพิม่ 2,500

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
- เดินทางโดยรถตู้ มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
- เดินทางโดยรถบัส มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผูร้ บั จองทัวร์
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
การจองทัวร์และสารองที่น่งั
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของ
ท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมด เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการ

โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7
วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
(ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอืน่ ๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บิน
เปลีย่ นแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ให้ท่านได้เทีย่ วครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประ
โยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
อัตราบริการนีร้ วม
1.ค่ารถบริการนาเที่ยว
2.ค่าที่พกั ที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จานวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจ
ข้างต้น พักห้องละ 4-8 ท่าน
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4.นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ท่ีเกิ ดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่ เกินท่านละ 500,000
บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม
5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท
6.ชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

