
 
 
 



 
 
 

 
 

ล่าพลอย...ชิมผลไม้@ จันทบุรี 
เดนิทางวนัที ่1 – 2 พ.ค. / 22 – 23 พ.ค. 2564 

โดยรถตู้ปรับอากาศ 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน – ถนนเฉลมิบูรพาชลทศิ – บ่อพลอยเหลก็เพชร – ศูนย์

ส่งเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรี 
05.30 คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเจา้หนา้ท่ี รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอาํนวยความสะดวก โดยรถตู้

ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง (1) และเคร่ืองด่ืม จากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
06.00 ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี 
09.00 เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนัเน่ืองมาจากโครงการพระราชดาํริ เป็นโครงการศึกษา

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และสวยงามตามพระราชดาํริ "ใหพ้ิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจดัทาํโครงการพฒันา
อาชีพการประมงและการเกษตรในเขตท่ีดินชายฝ่ังทะเล จงัหวดัจนัทบุรี" มีการปลูกป่าโกงกางคร้ังใหญ่ตั้งแต่
ปี 47 เหมาะสาํหรับลูกๆ หลานๆ ควรเรียนรู้ความสาํคญัของป่า ชีวติสัตวเ์ล็กตามแนวป่าชายเลน เช่น ปู
กา้มดาบ ปลาตีน ลิงแสม การพึ่งพาอาศยักนัของสัตวแ์ละป่า ไดแ้ก่ ตน้ลาํพูทะเล โกงกาง ฯลฯ   
ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในบริเวณน้ี 

 
11.00 นาํท่านสู่ “ถนน เฉลมิบูรพาชลทศิ” เป็นถนนเลียบชายหาดเมืองจนัทบุรี ท่ีถูกขนานนามวา่ “SCENIC 

ROUTE” หรือ “เส้นทางชมวิวท่ีสวยงาม ระยะทางประมาณ 80 กม.” เป็นถนนท่ีจดัทาํโดย กรมทางหลวง
ชนบท เช่ือมต่อระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล ท่ีสาํคญัจากตอนเหนือ จรดตอนใตข้องจงัหวดัจนัทบุรี 
 และพาท่านสู่ เนินนางพญา  เป็นจุดชมววิท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดในภาคตะวนัออก มีทศันียภาพและววิ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บรรยากาศร่มร่ืน สร้างสีสัน แห่งความสุขของคุณไดต้ลอดเส้นทาง จะไดส้ัมผสับรรยากาศ
ของทอ้งทะเล วถีิชีวติชนบท สวนผลไม ้และบรรยากาศอนัร่มร่ืน 

 
12.00 บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 



 
 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเปล่ียนชุดแปลงกายเป็นชาวเหมืองพลอยจนัทฯ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก ณ “บ่อพลอยเหลก็เพชร” บ่อ
พลอยท่ีเปิดเป็นศูนยเ์รียนรู้โดยเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองขดุหาพลอยแบบโบราณดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ขุด ร่อน ฉีด และท่ีสาํคญัทางเหมืองจะมอบพลอยดิบท่ีเราขดุไดท้่านละ1-2 เมด็ เป็นของท่ีระลึกเพื่อเก็บ
บนัทึกความภาคภูมิใจท่ีคร้ังหน่ึงไดม้าขดุพลอยดว้ยตวัทา่นเอง 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการขดุพลอยแลว้นาํท่านเดินทางต่อสู่ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
จันทบุรี ศูนยก์ารแสดงฯถาวรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและเอเชีย ภายในยงัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
เก่ียวกบัอญัมณี ตลอดจนกระบวนการผลิตอญัมณีในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจดัไวเ้ป็นนิทรรศการ นอกจากน้ียงัมีบูธ
จาํหน่ายเคร่ืองประดบัและอญัมณีในราคาไม่แพงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสะสม 
 
 
 
 
 

17.00 นาํท่าน เขา้สู่โรงแรม ท่ีพกัในตวัเมืองจนัทบุรี 

18.30 บริการอาหารค ่า (3) ณ ร้านอาหาร  หลงัจากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัสอง อาสนวหิารพระแม่ปฏิสนธินิรมล – ชุมชนริมน า้จันทบูร – เทีย่วชมสวนผลไม้ – กรุงเทพฯ 
07.00 บริการอาหารเช้า (4) ณ หอ้งอาหารภายในท่ีพกั 

09.00 ออกเดินทางสู่โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล จ.จนัทบุรีหรือ อาสนวหิารพระแม่ปฏิสนธินิรมล  เป็นโบสถค์ริสต์
นิกายโรมนัคาธอลิก มีลกัษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลงัคาเป็นยอดแหลมแต่ไดมี้ การร้ือส่วนแหลม
ออกในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อไม่ใหเ้ป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถไ์มฉ้ลุ
ลายประดบักระจกสี เป็นรูปนกับุญในศาสนาคริสตรู์ปป้ันพระแม่มารีสีหนา้สงบ เป่ียมประกายเมตตา ยนือยู่
หนา้วหิารทรงโกธิกซ่ึงดูยิง่ใหญ่ หากภายในกลบัมีแต่ความสงบเยน็ และงดงามดว้ยศิลปะตกแต่ง แบบยโุรป 
อาคารอนังดงามน้ียนืหยดัผา่นกาลเวลามากวา่ศตวรรษ โบสถแ์ม่พระปฏิสนธิ จึงมิเพียงเป็นโบสถซ่ึ์ง สวยงาม
ท่ีสุด เท่านั้น หากยงั เป็นศูนยร์วมศรัทธาของผองชาวคริสตท์ั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจนัทบูร แต่ครอบคลุม
ไปทัว่ฝ่ัง ทะเลตะวนัออกทีเดียว 



 
 
 

 
 

 
 หลงัจากเดินชมโบสถท่ี์สวยงามแลว้นาํท่านเดินขา้มสะพานนิรมลเพื่อไปยงัชุมชนริมน ้าจันทบูร  ชุมชน

เก่าแก่ริมแม่นํ้าจนัทบุรี แรกเร่ิมชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ต่อมาไดพ้ฒันามา
เป็น ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคา้ของจนัทบุรีในสมยัรัชกาลท่ี 5  แต่ถึงแมว้า่ยคุสมยัจะเปล่ียนแปลงไป
มากซกัเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งน้ีก็ยงัไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาจนปัจจุบนักลาย
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหากใครท่ีมาเยอืนจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ไม่ควรพลาด ดว้ยความน่ารักของผูค้นท่ียิม้แยม้คอย
ตอ้นรับผูม้าเยือน ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายรูปสวยๆท่ีฉากหลงัเป็นบา้นเรือนทรงโบราณ หรือจะเดินเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึก,ของทานเล่นและอ่ืนๆ ไดต้ามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 

12.00 บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย ออกเดินทางนาํชม ชิมเทีย่วที่สวนผลไม้  ของ จ.จนัทบุรี  ซ่ึงจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีโอบรับทุกคนไวด้ว้ยออ้ม
กอดของสวนผลไมท่ี้เตม็ไปดว้ยความสุข หวานฉํ่า เป็นผลผลิตแห่งขนุเขาท่ีสมบูรณ์ท่ีหล่อหลอมสวนผลไม้
ต่างๆท่ีกระจดักระจายซ่ึงจะสุกหอมไปดว้ย ทุเรียน ลองกอง มงัคุด  เงาะ หรือสละ รสหวานหอมพร้อมสัมผสั
ชีวติชาวสวนผลไมเ้มืองจนัท ์

 
15.00 สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

 

 



 
 
 

 
 

                    หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั 

                                     - ข้ึนอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร 5 ม้ือ (ตามท่ีระบุในโปรแกรม) 
 ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ 
 เกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน 
 ท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม – ค่าซกัรีด – ค่าโทรศพัท ์ 
  เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 3,000 บาท 
2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดวา่ยนํ้า, ชุดเล่นนํ้า, กางเกงขาสั้น, รองเทา้ท่ี
สวมใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํ ท่านละ 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 4,900.- 
เดก็อาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 3,990.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,000.- 



 
 
 

 
 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 
           จาํนวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
       2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั    
           เดินทาง          
       3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
       4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน                     
           และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 
       5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดั  
           หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
       6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน,   
           เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
       7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่ 
           สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
       8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          
           เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


