ตราด– จันทบ ุรี
เกาะช้าง ด ูหิ่งห้อย ดาน้า 4 เกาะ
3 วัน 2 คืน
เดินทาง ก ุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
ล่องเรือชมหิ่งห้อย l เกาะรัง l เกาะยักษ์ใหญ่ l เกาะยักษ์เล็ก l เกาะหวาย
ช ุมชนจันทบูร l โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธินิรมล l ศาลหลักเมืองจันทบ ุรี
วัดปากน้าแขมหนู l จุดชมวิวเนินนางพญา

เริ่มต้นเพียง

7,290.-

เส้นทางการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมหิ่งห้อย
วันที่ 2 ทัวร์ดานา้ 4 เกาะ (เรือไม้) เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก – เกาะ
หวาย พาราไดร์
วันที่ 3 เกาะเช้าง - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ชุมชนจันทบูร –โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ
นิรมล- ศาลหลักเมืองจันทบุรี – วัดปากนา้ แขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา
กรุงเทพ
















Day
1
กร ุงเทพฯ
ตราด
วันที่ 1

กร ุงเทพฯ – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ตราด - ล่องเรือชมหิ่งห้อย

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือให้บริการ
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตราด ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (อาหารว่าง) (มื้อที่1)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
บ่าย
นาท่านเดินทางถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อนัง่ เรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะช้าง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั เช็คอินเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย รีเฟรชร่างกาย
ที่พกั
เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง Superior Hillside หรือเทียบเท่า
(หากต้องการพักห้อง Deluxe Seaview เพิ่มท่านละ 400 บาท)
17.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของรีสอร์ทที่ท่านเข้าพัก จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังร้านไอยราซีฟู้ด
เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านไอยราซีฟู้ด (มื้อที่ 3)
จากนัน้ หลังทานเสร็จนาท่านล่องเรือชมหิ่งห้อยในป่ าโกงกาง และนาท่านกลับทีพ่ กั โดยสวัสดิภาพ

Day
2
ดาน้า 4 เกาะ
วันที่ 2

ทัวร์ดาน้า 4 เกาะ (เรือไม้) เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก – เกาะหวาย

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
08.00 น. รถเริม่ รับทุกท่านจากที่พกั เดินทางสู่ทา่ เรือบางเบ้าเพือ่ ทากิจกรรมดาน้าชมปะการัง 4 เกาะ ดานา้
ทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม
09.00 น. รถนาท่านไปยังหมูบ่ า้ นบางเบ้า เตรียมตัวลงเรือ
09.30 น. ตรวจเช็คความเรียบร้อย และให้ท่านใส่เสื้อชูชีพ จากนัน้ ออกเดินเรือมุง่ สู่หมูเ่ กาะรัง มีบริการนา้ ดื่ม
ชา กาแฟ บนเรือ (เรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
11.00 น. ดานา้ จุดแรกที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นมี่ ีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล และแนวปะการังให้ได้
ชม เกาะยักษ์เล็กมีความหลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตนู ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการัง
เขากวาง ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสาหรับการลงดานา้ ที่เกาะแรกนี้

กลางวัน
บ่าย
13.30 น.
14.45 น.
15.00 น.

16.00 น.
17.00 น.
คา่
ทีพ่ กั

ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) แบบบุฟเฟ่ ต์ ผลไม้นา้ ดื่มบนเรือ
จากนัน้ ให้ท่านได้ ดานา้ และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ที่ทาการอุทยานแห้งชาติหมูเ่ กาะรัง)
ถ่ายรูปสวยๆ กับธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเชี่ยล
จากนัน้ ดานา้ ที่เกาะยักษ์ใหญ่ ที่นมี่ ีชื่อเสียงด้านความสวยงามของปะการังเขากวาง
โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีนา้ เงิน และสัตว์ทะเลน่ารักอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมาก
ออกเดินทางจากเกาะยักษ์ใหญ่ส่เู กาะหวาย
เป้ าหมายสุดท้ายในการเดินทางวันนีค้ ือ เกาะหวายพาราไดซ์ เกาะหวายเป็ นเกาะเล็กๆเกาะหนึง่ ในหมู่
อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ท่านสามารถดานา้ ดูปะการังได้อย่างสบายเพราะนา้ ทะใสและเป็ นจุดๆหนึ่งที่มี
โครงการปลูกปะการังเทียมคืนสู่ทอ้ งทะเลส่วนใหญ่เป็ นประเภทปะการังเขากวาง
ได้เวลาเดินทางกลับเกาะช้าง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพร้อมผลไม้) เก็บความทรงจาดีๆไว้
และช่วยดูแลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป
พร้อมกันที่จดุ ขึน้ รถ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับถึงที่พกั เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 6) อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อคา่ ในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น
เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง Superior Hillside หรือเทียบเท่า
(หากต้องการพักห้อง Deluxe Seaview เพิ่มท่านละ 400 บาท)

Day
3
เกาะช้าง
จันทบ ุรี
วัน ที่ 3
เกาะเช้าง - ท่ าเรืออ่ าวธรรมชาติ – ช มุ ชนจัน ทบูร –โบสถ์วัด แม่ พ ระปฏิส นธิ
นิรมล- ศาลหลักเมืองจันทบ ุรี – วัดปากน้าแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – กร ุงเทพ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 7)
10.00 น. เก็บสัมภาระ อาลาเกาะช้าง
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามเรือเฟอร์รี่ กลับมายังท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
11.00 น. นาท่านเดินทางไปยังจังหวัดจันทบ ุรี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
บ่าย
ให้ท่านได้เดินเล่น ชมวิถีชีวิตของช ุมชนริมน้าจันทบูร หรือที่เรียกกันว่า ย่านท่าหลวง ในอดีตถือ

เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจันทบุรี
นาท่านเข้าชม โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นกิ ายโรมันคาธอลิก มีลกั ษณะตามศิลปะ
แบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็ นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อ
ไม่ให้เป็ นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็ นรูป
นักบุญ ในศาสนาคริสต์รปู ปั้ นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิก
ซึ่งดูยิ่งใหญ่

14.00 น. จากนัน้ นาท่านไปไหว้ศาลหลักเมืองจันทบ ุรี ซึ่งตัง้ อยู่หน้าค่าตากสินด้านซ้าย เป็ นศาลหลักเมืองของ
จังหวัดจันทบุรี ศาลเดิมคงจะสร้างด้วยศิลาแลง แต่ได้ชารุดทรุดโทรมไปจนต้นโพธิ์ตน้ ข่อยขึน้ ปกคลุม
และในที่สดุ ตัวศาลก็ไม่มีเหลืออยู่ และหลักเมืองเองก็ไม่ทราบว่ามีรปู ร่างลักษณะเป็ นอย่างไร เมื่อ
ประมาณ 50 ปี กว่ามาแล้ว ศาลหลักเมืองแห่งนีเ้ ป็ นศาลไม้อยู่ระหว่างต้นข่อยใหญ่ 2 ต้น
ศาลหลักเมืองแห่งที่กล่าวถึงนีก้ ็คือศาลหลักเมืองจันทบุรี ปั จจุบันนี้ ต่อมาได้ก่อสร้างศาลฝังเสาหลัก
เมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึน้ ใหม่ เพื่อให้สง่างามสมศักดิ์ศรีของเมืองจันทบุรี
15.00 น. จากนัน้ นาท่านเดินทางไปชม วัดปากน้าแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้าเงิน) แลนด์มาร์คของจันทบุรี
ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีนา้ เงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่
ทาจากเซรามิกในสมัยโบราณ

จากนัน้ นาท่านแวะ จดุ ชมวิวเนินนางพญา ตัง้ อยู่บนเนินริมทะเลใกล้กบั หาดคุง้ วิมานและปากอ่าวคุง้
กระเบนค่ะ เป็ นจุดชมวิวที่ขนึ้ ชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็ นถนนเลียบทะเลที่ยาว
ที่สดุ ในประเทศไทยค่ะ มีระยะทางทัง้ หมด 111 กิโลเมตร

16.30 น. สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
5-7 ,12-14 ก.พ. 2564
26-28 ก.พ. 2564
5-7 , 12-14 , 19-21, 26-28 มี.ค. 2564
9-11 , 10-12 เม.ย. 2564
12-14 ,13-15 เม.ย. 2564
30เม.ย. – 2พ.ค. 2564
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ราคาท่านละ
7,290.7,490.7,290.7,490.8,390.7,490.2,000.-

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถตูป้ รับอากาศนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
2. ที่พกั ที่ระบุไว้ตามรายการหรือเทียบเท่า 2 คืน
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ 8 มื้อ
6. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
9. ค่าค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน(คนไทย)
10. นา้ ดิ่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 300 บาท/ต่อท่าน
5. ต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)

การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทั ฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด

