
 

 

รหัสทัวร 2000762 
ทวัรจันทบุร ีพักสุดหรู เป�กกี้โคฟ หองDELUXE 3 วัน 2 คืน 
 

“เท่ียวไทยครึกครืน้ เศรษฐกิจไทยคกึคัก” 
พักสุดหรู เป�กกี้โคฟ หองDELUXE หาดคุงวิมาน 1 คืน –ชิมผลไมเมืองจันท 

พัก เป�กกี้โคฟ รีสอรท หองDELUXE  (หาดคุงวิมาน) 1 คืน + โรงแรม เจาหลาว ทอแสง 
บีช (หาดเจาหลาว) 1 คืน 

 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับสมาคมผูประกอบการนําเที่ยวไทย (สนท.) 

และสมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย (TFOPTA) 
 

 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563 
(โปรแกรม 3วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสปรบัอากาศ 2 ชั้น) 

 
24/04/63 กรุงเทพฯ – จันทบุรี – เนินนางพญา–บานแหลมหนิ–เป�กกี้ โคฟ รีสอรท 
06.00น. คณะพรอมกัน ณ ปم�มปตท. ถ.วิภาวดี-รังสิต 
07.00น. ออกเดินทางสู จังหวัดจันทบุรี โดย รถบัสปรับอากาศระดับ 

VIP (มีที่ชารตแบตมือถือทุกที่นั่ง) บนรถทานจะไดรับบริการ 
อาหารเชา (แบบปกนิค) (1) และเครื่อง ดื่มเย็นฉํ่าชื่นใจ 
ระหวางการเดินทางสนุกสนานกับเกมเบา ๆ เพื่อลุนรับของ
รางวัลมาก มาย พรอมรับฟงรายละเอียดโปรแกรมการ
เดินทาง และเกร็ดความรูตาง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ดู แ ล เ อ า ใ จ ใ ส อ ย า ง ดี จ า ก ที ม ง า น มั ค คุ เ ท ศ ก  
และผูชวย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารปูจา จ.จันทบุร ี(2) 
14.00 น. นํ า ค ณ ะ ท า น เดิ น ท า ง สู ห า ด คุ ง วิ ม า น  ณ จุ ด ช ม วิ ว เนิ น น า ง พ ญ า 

(Noen-nangphaya view point)เปนจุดชมวิวที่ถูกนับวาสวยแหงหนึ่งในภาค
ตะวันออกบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ใหทุกทานไดเก็บภาพสวยๆไวเปนที่ระลึก 

14.30 น. นําคณะนั่งรถสามลอพวงทองถิ่น ชมบานหัวแหลม เปนหมูบานชาวประมง
เกาแก อ.นายายอาม จ.จันทบุรีซึ่งชาวบานยังคงดําเนินชีวิตอยางเรียบงายหาเลี้ยง
ชีพดวยการออกเรือหาปลามาตั้งแตอดีตไฮไลทของท่ีนี่ก็คือ  

 



 

 

จุดชมวิวบานหัวแหลม เปนจุดชมวิวที่สวยงามแหงหนึ่งของเมืองจันทมีสะพานไม
พาดผานโขดหินนอยใหญยื่นยาวออกไปในทะเลวัดระยะทางไดประมาณ50 เมตร
วากันวาเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบานเพ่ือเปนทางเดินไปสักการะ เจดียบาน
หัวแหลม แตสะพานยาวไมถึงเจดียตองรอชวงนํ้าลดถึงจะเดินไปไดเจดียมีอายุ
เกาแกกวา200 ปตั้งตระหงานโดดเดนอยูบนโขดหินกลางทะเลบรเิวณปากอาวคุง
กระเบน ฝم�งตรงขามกับแหลมเสด็จ สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยว

จิตใจของชาวประมงไดกราบไหวกอนออกเรือจะไดเดินทางแคลวคลาดปลอดภัย
จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักสุดหรู เป�กกี้โคฟรีสอรท (หองดีลักซ) หนึ่งเดียวแหงที่
พักในประเทศไทยที่เสมือนนํานักเดินทางสูการพักผอนในบรรยากาศหมูบาน
ชาวประมงแหงมหาสมุทรแอตแลนติก สไตลจําลองมาจากหมูบานชาวประมงใน
อาวเซนตมารกาเร็ตแหงโนวาสกอตเทียรประเทศแคนาดา 



 

 

 

 
18.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารครัวชบา (3) หลังอาหารเชิญทุกทานพักผอนใน

หองพักที่แสนสุดหร.ู..........ราตรีสวัสดิ ์
 
25/04/63 หาดคุงวิมาน - โบสถวัดแมพระปฏิสนธินิรมล – ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

-สัมผัสตลาดพลอยหรือถนนอัญมณ ี– ลองแพชมเหยี่ยวแดง 
– ชิมผลไมเมืองจันท – หาดเจาหลาว 

07.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
08.30 น.  ออกเดินทางสูตัวเมืองจันทบุรี นําคณะเปลี่ยนไป นั่งรถสอง

แถวทองถ่ิน เพ่ือไปเที่ยวชม  
โบสถวัดแมพระปฏิสนธินิรมล มีลักษณะตามศิลปะแบบ
โกธิก  มีการตกแตงโบสถดวยไมฉลุลายประดบักระจกสี เปน
รูปนักบุญ ในศาสนาคริสตรปูปم�นพระแมมารีสีหนาสงบ เปم�ยม
ประกายเมตตา ยืนอยูหนาวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ หาก
ภายในกลับมีแต ความสงบเย็น  และงดงามดวยศิลปะตกแตง 
แบบยุโรปอาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผานกาลเวลามากวา
ศตวรรษที่สวยงามที่สุด.. 



 

 

10.00 น. นําทุกทานสัมผัสตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เปนตลาดการซื้อขายพลอยใน
จันทบุรีโดงดังและมีชื่อเสียงกวางไกลในระดับโลก และเปนตลาดการคาพลอยที่
ใหญที่สุดในประเทศไทย เพราะเปนศูนยรวมการคาพลอยแบบครบวงจร ตั้งแตตน
นํ้า ถึงปลายนํ้า ตลาดพลอยอยูในใจกลางเมืองจันทบุรี ผูที่สนใจซื้อเครื่องประดับ 
หรือตองการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยวาทํากันยังไง สามารถเดินชมการซื้อ
ขาย หรือแวะซื้อพลอยได  

10.30 น. จากนั้นนําทุกทานเที่ยว ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนชุมชนเล็กๆ 
อายุเกาแกกวา 300 ป ตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ตั้งอยูริมสองฝم�ง
แมนํ้าเริ่มจากถนนทาหลวงไปทางถนน
สุขาภิบาลทั้งเสน ระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร โดยลักษณะการตั้งบานเรือน
รานคาจะหันหลังใหแมนํ้าจันทบุรี ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบทั้งบานริมนํ้าแบบไทย 
ตึกแบบยุโรปผสมจีน จึงเปนจุดเดนที่ทํา
ใหหลายคนอยากเดินทางมาทองเที่ยว
ชุมชนแหงนี้  ภายในมีจุดสําคัญที่นาไปคือ เรือนประวัติศาสตร บานเลขที่ 69 ของ
รองอํามาตยตรีขุนอนุสรสมบัติซึ่งเปนบานเกาแกที่นํามาทําเปนพิพิธภัณฑของ
ชุมชน   ชุมชนเกาแกริมแมนํ้าจันทบุรี ซึ่งเปนชุมชน เกาแกของชาวจีนและญวน
อพยพตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ยานทาหลวง-ตลาดลาง มีความสําคัญตอ
บทบาทการคากับตางประเทศของจันทบุรีในยุคนั้นชุมบานเรือนริมนํ้าเกาสมัย ร.5 
และ วิถีชีวิตของคนในชุมชน และสถาปตยกรรมโบราณรานขายของและ
รานอาหารตางๆ แตละราน ไมทํารานใหโดดเดน หรือขัดแยงกับสถานที่แต
กลมกลืนไปกับบรรยากาศเกาๆตามแบบเดิมของชุมชนริมนํ้าจันทบูร และหาม
พลาดเด็ดขาดกับการพาไปลิ้มลองของกินหลากหลายจาก รานอรอยในชุมชุม
ริมนํ้าจันทบูร บอกเลยวาแตละรานที่เราคัดสรรมานี่เปนเจาเด็ดประจํายานนี้อยาง
แนนอน 

 
 
 
 
 



 

 

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
1.รานเจอี๊ด 
เริ่มตนกันที่รานแรก รานเจอ๊ีด หรือ รานป�าอี๊ด อยูใกลๆ กับแลนดมารคสําคัญอยางโบสถคริสต
เกาแกคูเมืองจันท รานเจอ๊ีดเปนรานกวยเตี๋ยวเจาดังรสแซบ ที่มีทีเด็ดอยูท่ีกวยเตี๋ยวตมยําทะเลปู
กั้งเนื้อเนนๆ แนนๆ สดจาดทะเล รสชาติอรอยแบบไมตองปรุงเพิ่ม ราคาเริ่มตั้งแต 70 บาทขึ้น
ไป นอกจากนี้ ยังมีเมนูขาวหนาทะเล ขาวหนาปู ไขปู กินคูกบันํ้าจิ้มพริกเกลือ อรอยจนตองรอง
ขอชีวิต 
2.รานทามาจัน 
ใครที่ชอบความคลาสสิกตองมารานทามาจัน รานนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอรอยและบรรยากาศด ีติด
ริมนํ้า ตัวรานตกแตงไดอยางคลาสสิกแบบไทยๆ แถมเปดเพลงชิลลๆ ยุค 90 ใหลูกคาฟงอีก
ดวย สําหรับอาหารของที่นี่เปนอาหารพื้นถิ่น แตจะเนนเปนอาหารจานเดียว จัดใสปم�นโตเกๆ  
เมนูนาทานมีหลากหลาย เชน ขาวผัดกากหมู ขาวผัดนํ้าพริกระกํา สปาเกตตีต้มยํากุง ผัดไทกุง
สด ไกผัดกระวาน ปลากะพงนํ้าตก เปนตน 
3.ขนมไขป�าไต 
ขนมไขป�าไต ตลาดลางริมนํ้าจันทบูร เปนรานขายขนมไขในตํานาน อายุกวา 60 ป ดวยความท่ี
เปนขนมไขสูตรดั้งเดิม อรอย ขนมไขกรอบนอก นุมใน และไมมีไขมันทรานส ทําใหใครก็ตามที่
มาถึง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ตองซื้อหาติดไมติดมือไปเปนของฝากใหได เพราะถาไมซื้อก็เหมือน
มาไมถึง  

4.รานขนมแมกิมเซีย 
รานขนมแมกิมเซีย รานขนมเจาดังที่มีขายท้ังขนมแหง ขนมสด สามารถสั่งไปทําบุญ หรือ
ของขวัญได ที่นี่มีบริการจัดสงไปรษณีย เคอรรี่ หรือขนสง เหมาะสําหรับลูกคาท่ีไมสะดวกไปรับ
เองอีกดวย หากพูดถึงขนมของรานนี้มีหลายอยาง รสชาติดี หนาตาดี ใครไมซื้อบอกเลยวา
พลาด 

และรานอรอยอีกหลาย ๆ รานใหทานไดเลือกชิม 

 

 



 

 

13.00 น. เดินทางสูอําเภอแหลมสิงหนําคณะ ลองแพเพื่อไปชมและใหอาหารเหยี่ยวแดง 
กิจกรรมนี้ ตั้งอยูในพื้นที่ป�าชายเลนบริเวณริมแมนํ้าเวฬุ ใกลกับแนวแบงเขต
ระหวางจังหวัดจันทบุรี กับจังหวัดตราด เปนสถานที่ทองเที่ยวและเรียนรูระบบ
นิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งป สวนเวลาที่เหมาะกับการมาดู
เหยี่ยวแดงมากที่สุดก็คือชวงบาย  ระหวางทางขณะนั่งแพทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพที่ยังคงความอุดมสมบูรณไวของป�าชายเลน สัตวนํ้า และวิถีชีวิตของ
ชาวประมงทองถิ่น  

 

 

16.00 น. เดินทางถึงที่พักมีระดับติดหาดสวนตัวเจาหลาวทอแสง บีช รีสอรท   ตอนรับ
ทุกทานดวยเคร่ืองดื่มฉํ่าชื่นใจ จากนั้นนาํทกุทานสูชายหาดเพื่อได ชิมผลไม
เมืองจันทบุร ีกันแบบสดๆที่ไดคัดสรรจากสวนผลไมที่ขึ้นชื่อหลงัจากนั้นให
ทานไดพักผอนในหองพักหรือเลนนํ้ากับบรรยากาศชายทะเล 

 
 

 



 

 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาริมทะเลของโรงแรม (5) 
หลังอาหารเชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ ์
 

 
26/04/63 หาดเจาหลาว–สถานแสดงพันธุสัตวนํ้าอาวคุงกระเบน  

- ชอปปم�งของดีเมืองจันท –  กรุงเทพฯ 
07.00 น. พรอมรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

หลังอาหารเชิญทานสนุกกับการเลนนํ้าในสระวายนํ้าหรือหนาชายหาดของ
โรงแรม 

10.00 น. อําลาที่พักนําคณะเดินทางกลับ..ระหวางทางแวะเท่ียวชมสถานแสดงพันธุสัตวนํ้า
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาอาวคุงกระเบน จัดแสดงพันธุปลา
นํ้าเค็ม ที่มีถิ่นอาศัยอยูในบริเวณอาวคุงกระเบน เชน ปลาเกา ปลากะพง ปลา
ผีเสื้อ ปลาสินสมุทรจัดแสดงพันธุสัตวนํ้าทั้งหมด 36 ตู ซึ่งสวนใหญเปนปลา
ทะเล  โดยแบงปลา ออกเปน 4 กลุม คือปลาเศรษฐกิจ, ปลาสวยงาม,ปลาในแนว
ปะการัง และปลาท่ีมีรูปรางแปลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารเจ๊ียงโภชนา ระยอง (7) 
หลังอาหารเดินทางกนัตอ ระหวางทางกลบัแวะซื้อของฝากของดีเมือง
จันทบุรี อาทิ ผลไมสดและแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป พริกไทยเสนจันทร 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสุขภาพนํ้าสํารองสินคาพื้นเมือง และอื่นๆอีกมาก 

17.30 น. (เวลาโดยประมาณ)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯสงทุกทานโดยสวัสดิภาพ  
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อัตราคาบริการ เดินทางวันที่ 24 – 26 เมษายน2563  
ผูใหญ พัก 2 – 3 ทาน/หอง ทานละ 4,999.- บาท 
เด็ก อายุ 2 – 11 ป   ทานละ 4,999.-  บาท 
(พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 
เด็ก อายุ 2 – 11 ป   ทานละ 4,499.-  บาท   
(พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 
พักเดี่ยวเพิ่ม    ทานละ 2,600.-   บาท 

 
อัตรานี้รวม 

● คารถบัสปรบัอากาศ นําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
● คาท่ีพัก 2 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (พัก 3 ทาน เฉพาะในกรณีที่ไมตองการพัก

เดี่ยว หรือมาไมครบคู) 
● คาอาหาร จํานวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
● คาเรือแพทองเท่ียวชมเหยี่ยวแดงตามที่ระบุในรายการ 
● คารถสองแถวทองเท่ียวในตัวเมืองจันทบุร ี
● คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 
● คาประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท,คา

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุ    วงเงินทานละ 500,000 บาท(เงื่อนไขและขอกําหนด
ตามที่ระบุในกรมธรรม) 

● คามัคคุเทศกและทีมงาน ท่ีจะคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 

● คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(เฉพาะในกรณีที่ตองการ
ใบกํากับภาษีเทานั้น) 

● คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและคาเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
● คาทิปไกด+สตาฟและทีมงานคนขับรถ ทานละ 300.- บาท 

 
หมายเหตุ 

● รายการทองเท่ียวทางสมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตยุติธรรมสําหรับทาน 

● หากทานไมไดเดินทางทองเที่ยวพรอมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะทานไม
สามารถเรียกรองเงิน หรือสวนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได 



 

 

● สมาคมฯไมรับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุ
สุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึน้อยูกับลําดับการจอง และถือเปนสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯ
ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อทานตองการสํารองที่นั่ง จะตองชําระคาใชจาย 2,000 บาท/ทาน  
● สวนที่เหลือชําระภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (หากไมชําระตามกําหนด ถือ

วาทานสละสทิธิ์ในการเดินทาง) 
 


