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06.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนับพบ ………………………….. 

 

 

 

 
 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัจนัทบุรี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) บริการอาหารเชา้แบบ

กล่อง เช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั บา้นชายเลน โฮมเสตย ์เพ่ือเก็บสมัภาระ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(เตมิไดไ้ม่อั้น)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นําท่านออกเดินทางไปยงั เกาะเปริด ตั้งอยูท่ี่ตาํบลเกาะเปริด 

อาํเภอแหลมสิงห ์จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงท่ีแห่งน้ีไดร้บัการขนาน

นามว่า “บาหลีเมืองไทย” เน่ืองจากติดทะเลวิวสวยไมแ่พท่ี้

บาหลีเลยทีเดียว อิสระใหท่้านถ่ายรปูสุดชิค SKY VIEW CAFÉ 

รา้นกาแฟขนาดเล็กน่ารกัท่ีตั้งอยูต่รงหน้าผาริมทะเล 

ท่ามกลางบรรยากาศลมทะเลเย็นสบายและแสงแดดท่ีอบอุ่น ซ่ึงวิวจากรา้นกาแฟไม่วา่จะมองมุมไหน  

ก็จะเห็นสีฟ้าครามของทอ้งทะเลไกลสุดสายตา จุดไฮไลทพิ์เศษท่ีไมค่วรพลาด “บนัไดสวรรคท่ี์มาพรอ้ม

กบัวิวถ่ายรปูสุดปัง” และฉากหลงัสาํหรบัถ่ายรปูเป็นวิวทอ้งฟ้าแบบพาโนรามา่ท่ีสวยงามโดยไม่มีอะไร

มากั้น (ไมร่วมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมภายในรา้น) 

 

 

 

 

 

 วนัที่หน่ึง  กรุงเทพฯ -จนัทบุร ี-โฮมสเตย ์-เกาะเปรดิ -SKY VIEW CAFÉ  

กจิกรรมล่องแพเปียก ล่องเรือกระด้ง และชมฝูงเหย่ียวแดง 
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นําท่านกลบัเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อเล่นกิจกรรม ล่องแพเปียก

ชมธรรมชาต ิและฝูงเหยี่ยวแดง หลงัจบกิจกรรม

อนัแสนสนุกอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

หรือเลือกเล่นกิจกรรมจากทางรีสอรท์ อาทิเช่น 

เคร่ืองเล่นสไลเดอร ์พายเรือคายคั 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์ (ม้ือพิเศษแบบจดัเตม็ ! บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด ปูตวัใหญ่ๆ 

กุง้ตวัโตๆ เตมิไม่อั้น พรอ้มเครื่องเสียงคาราโอเกะ) พกัที่บา้นชายเลนโฮมสเตย ์หรือระดบั

เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโฮมสเตย ์(เมนูพิเศษ! ผดัไทเสน้จนัท)์ หลงัอาหารนําท่าน

เดินทางไปยงั วดัปากน้ําแขมหนู ตั้งอยูท่ี่บริเวณสะพาน

ปากน้ําแขมหนู นําท่านชมความสวยงามของ “โบสถสี์น้ํา

เงิน” ท่ีเท่ียวยอดฮิตแห่งใหมข่องจนัทบุรี หากไดม้า

เช็คอินรบัรองไม่ตกเทรน์แน่นอน นอกจากไดภ้าพสวยๆ 

แลว้ก็ยงัไดบุ้ญอีกดว้ย ซ่ึงการรีโนเวทครั้งน้ีเน่ืองมาจาก

พระอุโบสถหลงัเก่าเร่ิมชาํรุดทรุดโทรมมากขึ้ น เพราะวดั

อยูติ่ดกบัทะเลทาํใหโ้ครงสรา้งผุกร่อนลุกลามไปจนถึงหลงัคาจึงไดม้ีการร้ือโบสถห์ลงัเก่า และก่อสรา้ง

โบสถห์ลงัใหม่ขึ้ น พรอ้มทั้งหาวิธีท่ีป้องกนัไมใ่หโ้บสถห์ลงัใหม่เกิดความชาํรุดเส่ือมโทรมเร็ว จึงทาํให้

เกิดแนวคิดในการใชเ้ซรามิกมาเคลือบชั้นปนูของพระอุโบสถเพื่อป้องกนัน้ําเค็ม และใชล้วดลายสีน้ําเงิน

ตดักบัสีขาว ตามแบบสีของเคร่ืองลายครามในสมยัโบราณท่ีนิยมใชเ้พียง 2 สีน้ีเท่าน้ัน ส่วนภายในพระ

อุโบสถมีความสวยสดงดงามไมแ่พเ้ซรามิกสีน้ําเงินนอกโบสถ ์โดยดา้นในเฉพาะประตโูบสถไ์มท้ั้ง 4 

บาน มีการแกะสลกัภาพนูนตํา่เก่ียวกบัพุทธประวติัสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ลงสีสดโดดเด่นเก็บทุก

รายละเอียด ดา้นนอกบานประตแูละหน้าต่าง อิสระใหท่้านเก็บภาพบรรยากาศ และความงดงามของ

พระอุโบสถเซรามิกสีน้ําเงินตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง  โบสถส์นี ้าเงิน วดัปากน ้าแขมหนู – ลานหินสชีมพู – เจดียบ์า้นหวัแหลม 

ชุมชนรมิน ้าจนัทบูร  - ยา่นท่าหลวง – วิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล 

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช – กรุงเทพฯ 



Page 3 of 5 
 

 

จากน้ันนําท่านเดินไปยงัจุดถ่ายภาพเช็คอินแห่งใหม ่ลานหินสีชมพ ูโพสท่าเจิดจา้ทา้แดด ณ โขดหินริม

ทะเลท่ีมีสีแดงอมชมพสูดใส ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติก่ึงผจญภยัภายในเขตหา้ม

ล่าสตัวป่์าฯ คุง้กระเบนอ.ท่าใหม ่จ.จนัทบุรี ลกัษณะเป็น

ลานหินสีชมพอูมน้ําตาลแดงสวยงามแปลกตาท่ีแทรกตวั

อยูริ่มชายหาดยาวไปจนสุดลานหินสีชมพท่ีูเป็นจุดชมวิว

สาํคญั สามารถมองเห็นเกาะท่ีอยูร่อบๆ ไดอ้ยา่งสวยงาม 

มีระยะทางรวมราว 1 กิโลเมตร เป็นเสน้ทางวงกลมท่ีจะ

เลือกเดินเลียบชายหาดเพ่ือไปชมลานหินสีชมพกู่อน หรือ

จะเดินขึ้ นเขเขา้ป่าเพ่ือไปชมจุดชมวิวดา้นบนเขาก่อนจะลง

มาสู่ลานหินสีชมพก็ูได ้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําท่านเดินรบัลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม ้ณ จุดชมวิวบา้นหวัแหลม ท่ีทอดยาวยื่นออกไป

กลางทะเล ความโดดเด่นของจุดชมวิวบา้นหวัแหลม 

นักท่องเท่ียวจะไดเ้ดินทอดน่องชมวิวสวย ๆ บนสะพานไมท่ี้

ทอดตวัยาวท่ามกลางน้ําทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร 

เป็นสะพานท่ีสรา้งขึ้ น จากพลงัแห่งศรทัธาของชาวบา้น เป็น

ทางเดินเพ่ือสกัการะ  "เจดียบ์า้นหวัแหลม" (สะพานไมจ้ะ

ยาวไมถึ่งเจดีย ์สามารถเดินไปไดแ้ค่ช่วงเวลาน้ําลดเท่าน้ัน) 

ซ่ึงเป็นเจดียเ์ก่าแก่ท่ีมีอายุกวา่ 200 ปี สนันิษฐานกนัว่าสรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ

ชาวประมง ดว้ยการทาํประมงในสมยัก่อนเป็นอาชีพท่ีเส่ียงอนัตราย และเพ่ือใหก้ารออกเรือแต่ละครั้ง

ปลอดภยั ซ่ึงสรา้งเจดียน้ี์ขึ้ นมาเพ่ือเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจนัน่เองนําท่านเดินทางต่อไปยงัหน่ึงใน

สถานท่ีท่ีมาเมืองจนัทแ์ลว้ตอ้งมาเยือน ชุมชนขนมแปลก หนองบวั จดัเต็มยกขบวนขนมแปลกมีใหเ้ลือก

ซ้ือมากมาย "เดินเล่น กินหนม ชมบา้นเก่า " เดินเพลินๆ ขนมเร่ิมตน้ท่ี 5 - 10 บาท นอกจากน้ียงัมี

ขนมแปลกๆ ใหเ้ลือกชิมอีกมากมาย (หมายเหตุ : ชุมชนขนมแปลกเปิดช่วงวนัเสาร์ -อาทิตย์ เท่าน้ัน 

หากวนัเดินทางไม่ตรงกบัช่วงสุดสปัดาห ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว โดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ )    

สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งวนัวาน นําท่านเดินเท่ียวย่านเก่าแก่ ชุมชนริมน้ําจนัทบรู (ยา่นท่าหลวง) เดิม

เรียกกนัวา่ “บา้นลุ่ม” เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนจีนและญวนอพยพ ตั้งแต่สมยักรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดงัของจงัหวดัจนัทบุรี มี

จุดเร่ิมตน้จากเชิงสะพานวดัจนัทร ์ยาวไปตลอดจนถึงชุมชน

ตลาดล่าง ประกอบดว้ยท่ีพกัอาศยั รา้นคา้ชุมชน พิพิธภณัฑ ์

ศาลเจา้ เกสเฮา้ส ์รวมถึงรา้นอาหาร รา้นขนม และรา้น

กาแฟน่ารกัๆ ใหเ้ลือกนัง่หลายรา้น  

จุดแวะชมในชุมชนท่ีน่าสนใจ เช่น บา้นหลวงราชไมตรี บา้น 

69 ศนูยก์ารเรียนรูริ้มน้ําจนัทบรู รา้นไอศกรีมตราจรวด 

รา้นเจ๊อ๊ีดริมน้ํา (ก๋วยเต๋ียวกั้ง) รา้นขายยาโบราณจงักวนอนั 

เป็นตน้ 
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หากเดินขา้มสะพานมาเพียงนิดเดียวจะพบกบั อาสนวิหาร 

พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือโบสถค์าทอลิกจนัทบุรี ท่ีได้

ช่ือวา่ “สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย” เป็นอาสนวิหารประจาํมิส

ซงัโรมนัคาทอลิกจนัทบุรี ตั้งอยูบ่ริเวณริมคลองจนัทบุรี ตรง

ขา้มชุมชนเก่าแก่จนัทบรู มีจุดเด่นท่ีเด่นชดัคือยอดแหลมบนหอ

ระฆงั 2 หลงั ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นทอ้งเรือไม้

โนอาห ์ช่องบานกระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี 

นอกจากน้ีภายในยงัมีแมพ่ระท่ีมีความลํ้าค่า ซ่ึงตกแต่งดว้ยพลอยกวา่ 200,000 เมด็ หรือกวา่ 2 หมื่น

กะรตั และฐานซ่ึงหล่อข้ึนดว้ยเงินบริสุทธ์ิ ประดบัองคด์ว้ยทองคาํและพลอยชนิดต่างๆ  

อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ 

แวะสกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ซ่ึงเป็นท่ียึด

เหน่ียวจิตใจของชาวจนัทบุรี มีรปูทรงสวยงาม และแปลกตา มี

กล่ินอายของความเป็นไท จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตวั

อาคารจะออกแบบเป็นรปูหมวกทรงหกเหล่ียม มีความสวยงาม 

และสง่างามเป็นอยา่งมาก ถือวา่เป็นท่ีจดจาํประวติัศาสตรข์อง

เมืองจนัทเ์ป็นอยา่งมาก ในเร่ืองราวประวติัศาสตรใ์นการกอบกู ้

เอกราชของไทยเรานัน่เอง ใครท่ีมาจงัหวดัจนัทบุรีมกัจะนิยมมา

สกัการะศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเพ่ือเป็นสิริมงคลใน

การเดินทาง ภายในยงัมี ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบั

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ออกแบบในรปูแบบ

สถาปัตยกรรมจีน สวยและงดงามเป็นอยา่งมาก  

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ใชร้ะยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 

20.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเดินทาง 
อตัราค่าบริการ )บาททท่าน(  

พกัหอ้งละ 4 – 8 ท่าน 

ตลุาคม – ธนัวาคม 2563 3,999.- 
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อตัราค่าบริการ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน และประสงคท่ี์จะเดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระค่าส่วนตา่งเพ่ิมเติม กรณุาติดตอ่

สอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้ ** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่ารถตู ้VIP นําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 4 ท่าน หรือ 8 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั ทั้งน้ี 

      บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหอ้งพกั  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

  ค่าจา้งมคัคุเทศก ์และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

      ( เง่ือนไขตามกรมธรรม ์)  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและ  

      เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ )กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ(  

  ค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัด 

      หยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

      หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดนํ์าเท่ียว  ท่านละ 200 บาท/ทริปต่อท่าน   

  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขในการจอง  มดัจาํการเดินทาง ชาํระเต็ม (พรอ้งแจง้ช่ือ-สกุล และเบอรโ์ทรผูเ้ดินทาง) 
 

หมายเหตุ 

„  รายการท่องเท่ียวทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ 

    ยุติธรรมสาํหรบัท่าน 

„  หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาด 

    หายไปมาทดแทนได ้

„  ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยัจาก 

    สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่างๆ 

„  การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้ นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษัทในการบริหารจดัการ 

„  เม่ือท่านตอ้งการสาํรองท่ีนัง่ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตามวนัท่ีท่ีกาํหนดเท่าน้ัน 

 
 
ส ำรองทีน่ ัง่ไดท้ี ่

      บรษิทั อบำคสั ทรำเวลิ เซอรว์สิ จ ำกดั 

   โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

        แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตั๋ว) 
              E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 
   FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 


