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รหัสโปรแกรม : 20793 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

      ทรปิเสน้ทางเมืองรอง สสีนัตะวนัออก 

   กรงุเทพฯ - จันทบุรี 2 วนั 1 คืน 
 

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง  (1)  กรงุเทพฯ – จนัทบรุ ี

06.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ลานจอดรถหา้ง CDC (ฝ่ังหลงัแมคแวล)ู พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอ านวยความ

สะดวกดา้นการเช็คกระเป๋าและบรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Snack Box) (1) 

06.30น. คณะออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ วีไอพี มุง่หนา้สูจ่งัหวัดจนัทบรีุ โดยมีมคัคเุทศก ์ใหเ้กร็ดความรู้

ตา่งๆ ในระหว่างการเดินทาง พรอ้มบริการน า้ดื่ม และของว่างบนรถ  

11.00น.  น าท่านเดินทางส ู ่ชมุชนขนมแปลก รมิคลองหนองบวั ใหอิ้สระ

ท่านเดินเลน่เลือกซ้ืออาหารและขนมแปลกๆท่ีมีขายเฉพาะท่ีน่ี

เท่านัน้ (อิสระอาหารกลางวนั)  

12.00น.  น าท่านเดินทางสู่อ ู่ต่อเรอืเสม็ดงาม (อู่ตอ่เรือพระเจา้ตากสิน)  

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวัดจนัทบรีุ สนันษิฐานว่าเดิม

เคยเป็นสถานท่ีซ่ึงสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงใชเ้ป็นอู่ตอ่เรือ

เมื่อครัง้เตรียมยกทพัไปตีพมา่เพื่อก ูเ้อกราชในปี 2310  

โดยนกัโบราณคดีใตน้ า้ ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร ไดข้ดุคน้ซากเรือและตรวจสอบ

ชัน้ดินทางโบราณคดีตามริมฝัง่อ่าว พบแอ่งน า้รปูสี่เหลี่ยมผืนผา้ลกัษณะคลา้ยอู่เรืออยู่

หลายแห่ง พรอ้มทัง้สว่นประกอบตา่งๆ ของเรือโบราณ ซ่ึงสมัพนัธก์บัพระราช

พงศาวดารธนบรีุ ฉบบัพนัจนัทนมุาส (เจิม) บนัทึกไวค้วามว่า กอ่นที่พระเจา้ตากจะยก

ทพัไปตพีมา่ ไดต้อ่เรือประมาณรอ้ยล าท่ีเมืองจนัท ์โดยเฉพาะบริเวณวัดเสม็ดงามซ่ึงอยู่

ไมไ่กล นอกจากนีย้งัมีการพบตอไมต้ะเคียนทองอนัเป็นวัสดหุลกัท่ีคนโบราณนยิมใชต้อ่

เรือเป็นจ านวนมาก 

13.30น. น าท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑโ์บราณสถานเมืองเพนียด วดัทองทัว่ วัดทองทัว่ถือเป็นวัดเกา่แก่ 

ตัง้แตส่มยัอยธุยา อยู่ค ูก่บัเมืองจนัทบรีุมานานกว่า 200 ปี ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรปูเกา่แก่

คือ ‘พระพทุธสวุรรณมงคลศากยมนุศีรีสรรญเพ็ชญ’์ หรือ ‘หลวงพ่อ

ทอง’ ถือเป็นพระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวจนัทบรีุ

มาชา้นาน ภายในวัดยงัมีจดุนา่สนใจคือหอ้งจดัแสดงโบราณวัตถตุา่งๆ ท่ี

คน้พบในบริเวณเมืองเพนยีด โบราณวัตถชุิ้นส าคญัหลายชิ้น โดยเฉพาะ 

ชิ้นส าคญัสดุคือ ทบัหลงัในรปูแบบศิลปะเขมรโบราณแบบถาลาบริวัต ซ่ึง

นบัไดว่้าเป็นยคุท่ีเกา่แกท่ี่สดุเท่าท่ีคน้พบมา นอกจากจดัแสดงโบราณวัตถุ

แลว้ ยงัมีการเผยแพร่เนือ้หาความรูด้า้นประวัตศิาสตรเ์มืองเพนยีด  ประวัตคิวามเป็นมา ภาพถ่าย

โบราณสถาน ฯลฯ นอกจากนีห่้างจากวัดเพียง 400 เมตร คือท่ีตัง้ของโบราณสถานเมืองเพนยีด ท่ีผูม้า

เยือนสามารถเดินชมศิลปะอนังดงามไดอ้ย่างจใุจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นไรแ้ผน่ดิน” หรือ

หมูบ่า้นปากน า้เวฬ ุหมูท่ี่ 2 เดิมเคยเรียกกนัว่า "บา้นโรงไม"้ เป็นชมุชนท่ีมีความ

เป็นมายาวนานประมาณ 135 ปีมาแลว้ โดยเร่ิมมาตัง้แตก่อ่นปี พ.ศ. 2410 มี

ชาวจีนท่ีเดินทางอพยพเขา้มาในไทย ท าการคา้ขายตดิตอ่ไปถึงกรงุเทพฯ เมื่อ

ผา่นมาท่ีจนัทบรีุไดน้ าเรือมาหลบลมในบริเวณลุม่น า้เวฬ ุและเห็นว่าเป็นบริเวณที่

มีความอดุมสมบรูณท์างทะเล มีสตัวน์ า้มากมาย จึงไดท้ าการประมง จน
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กลายเป็นอาชีพ หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดิน ตัง้อยู่ทางฝัง่ซา้ยของแมน่ า้เวฬ ุเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าโกงกาง  หนาแนน่ ท่ี

มีอาณาบริเวณกวา้งมาก ในอดีตมีชาวบา้นมาตดัไมโ้กงกางไปขายเพื่อท าถ่าน กระทัง่ตอ่มาในปี พ.ศ. 

2514 รฐัเปิดสมัปทานใหม้ีการตดัไมโ้กงกางในพ้ืนท่ีลุม่น า้เวฬ ุจึงมีผูค้นเขา้มาตดัไมก้นัเป็นจ านวนมาก 

เมื่อตดัไดจ้ะน าไมม้ากองไวใ้นบริเวณนีเ้พื่อรอการเขา้เตาเผาถ่าน จนเป็นท่ีมาของชื่อ "โรงไม"้ หลงัจากนัน้ 

เมื่อหมดระยะสมัปทานป่าเผาถ่าน ผูค้นท่ีเคยท ากินอยู่บริเวณนีจึ้งไดจ้บัจองพื้นท่ีเพ่ือตัง้รกราก และ

ประกอบอาชีพประมง ตอ่มาไดม้ีการเปลี่ยนจากเรียกว่าบา้นโรงไม ้เป็น "หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดิน" โดยค าว่า 

"ไรแ้ผน่ดิน" ในที่นีไ้มไ่ดห้มายถึงผูอ้พยพที่ไรส้ญัชาต ิหรือผูท่ี้ไมม่ีท่ีอยู่อาศัย แตเ่ป็นการเรียกเพื่อให้

สอดคลอ้งกบั  ลกัษณะการอยู่อาศัยของชมุชน ท่ีตัง้บา้นเรือนอยู่ในเขตลุม่น า้ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของทะเล มี

น า้ลอ้มรอบ โดยไมไ่ดอ้ยู่บนผืนแผน่ดิน  

15.00น. น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั “โฮมสเตย”์ ใหท้่านอิสระผกัผอ่นเดินชมหมูบ่า้น ,ซ้ือของฝาก 

ผลิตผลทางทะเลแปรรปู เชน่ ก ุง้แหง้ ก ุง้ตม้หวาน กะปิ หมึกแหง้ ปลาเค็ม ขายสินคา้ทอ้งถ่ิน ของที่ระลึก   

และเปลี่ยนเคร่ืองแตง่กายเพ่ือร่วมกิจกรรมยามบ่าย 

16.00 น. – 17.30 น. รวมกิจกรรมลอ่งแพเปียก ชมทะเลแหวก เลน่น า้ พายเรือ ชมฝูงเหย่ียวแดง  

18.30น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (2) คาราโอเกะบรกิารฟร ี

22.00น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)  จนัทบรุ ี–กรงุเทพฯ 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (3) 

08.00น. น าท่านเดินทางส ูร่า้นแม่วรรณาของฝากจากเมืองจนัทร ์

09.30น. น าท่านเดินทางสู่โบสถค์รสิตท่ี์สวยท่ีสดุในประเทศ “อาสนวิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล”  

เป็นอาสนวิหารประจ ามิสซังโรมนัคาทอลิก จนัทบรีุ ตัง้อยู่บริเวณริมคลองจนัทบรีุ ตรงขา้มชมุชนเกา่แก่

เมืองจนัทบรู โบสถว์ัดแมพ่ระปฏิสนธินิรมล จงัหวัดจันทบรีุ หรือ อาสนวิหาร

พระแมป่ฏิสนธินริมล เป็นโบสถท่ี์มีประวัตกิารกอ่สรา้งยาวนานถึง 275 ปี ครัง้

แรกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2254  บนฝัง่ตะวันตกของแมน่ า้จนัทบรีุ โดยคณุพ่อเฮ้ิต 

โตแลนตโิน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. 2377 ไดม้ีการยา้ยมา

สรา้งบนฝัง่ตะวันออก ของแมน่ า้จนัทบรีุ อนัเป็นสถานท่ีตัง้ใน ปัจจบุนั โดยมิไดม้ี

การบนัทึกถึงสาเหตขุองการยา้ยแตป่ระการใดและในปี พ.ศ. 2446 ไดก้อ่สรา้ง

โบสถห์ลงัปัจจบุนัขึน้ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าหลงัเกา่ เพื่อรองรบักบัจ านวน

คริสตศาสนกิชน ท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบ

โกธิค ภายในตกแตง่ดว้ยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนกับญุตา่งๆ หลงัจากนัน้ไดม้ีการ

บรูณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2528 ไดม้ีการจดังานฉลองโบสถค์าทอลิกจันทบรีุครบรอบ 

75 ปี นบัไดว่้า โบสถ ์คาทอลิก แห่งนีเ้ป็น โบสถ ์ขนาดใหญ่ท่ีมีความเกา่แก ่และกลา่วกนั ว่า มีความ

งดงามมากท่ีสดุในประเทศ (ขอ้มลูจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) เดินชมชมุชนริมน า้จนัทบรู 

11.00น. น าท่านไหวส้กัการะ ศาลหลกัเมือง และศาลพระเจา้ตากสิน สถานท่ีแนะน าและแหลง่ท่องเท่ียวทาง  

ประวัตศิาสตรป์ระจ าเมืองจงัหวัดจนัทบรีุ นัน่คือศาลหลกัเมืองและศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองจังหวัดจนัทบรีุ ถา้ไดม้าเท่ียวจงัหวัดจนัทบรีุ สถานท่ีแห่งนีค้วรเป็นสถานท่ี ท่ี

ไมค่วรพลาด ควรมากราบไหวส้กัการะ ขอพร โชคลาภ ตา่ง ๆ 

ประวัตคิวามเป็นมาของศาลหลกัเมืองจนัทบรีุแห่งนีค้ร่าวๆ 

"สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงสรา้งขึน้

เมื่อครัง้เสด็จเขา้เมืองจนัทบรีุ ซ่ึงศาลเกา่จะ

สรา้งดว้ยศิลาแลง (หรือก็คืออิฐแดงที่เห็นใน

ปัจจบุนันี ้ซ่ึงแตกหกังา่ย) ท่ีมีสภาพทรดุ

โทรมมาก ประกอบกบัมีตน้โพธ์ิและตน้ขอ่ย

ขึน้ปกคลมุจนแทบไมเ่หลือลกัษณะของศาลเดิม จนกระทัง่ในปี พ.ศ.  2524 ทาง

จงัหวัดจนัทบรีุไดก้อ่สรา้งศาลฝังเสาหลกัเมืองและหลอ่องคเ์จา้พ่อขึน้มาใหม ่จึงเป็น

สถานท่ีใหล้กูหลานไดเ้คารพนบัถือจนถึงปัจจบุนั"เมื่อท่านไดร้บัทราบประวัตขิอง

ศาลหลกัเมืองจนัทบรีุแลว้ จากนัน้น าท่านเดินสูศ่าลหลกัเมืองจนัทบรีุ ซ่ึงลกัษณะ

ของศาลหลกัเมืองจะเป็นอาคารทรงไทยแบบจตรุมขุ ก่ออิฐปูน มีชอ่ฟ้าใบระกาและมีปรางคท่ี์ดา้นบน 

12.00น.  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นหมเูลยีงเจน้อ้ง (4) 

13.30น. น าท่านเขา้ชมศนูยส์ง่เสริมอัญมณีและเคร่ืองประดบัจนัทบรีุ 
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15.00น. น าคณะเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.00น. คณะเดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทบัใจมิร ูล้ืม 

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

ราคา 
ส าหรับคณะผู้เดินทางขั้นต ่าที ่9 ท่าน 

ผู้ใหญ่-เดก็ (พกัห้องละ 3-4 ท่าน) ราคาท่านละ    3,990.- บาท 
อตัรานีร้วม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ (คนัละไม่เกนิ 9 ทีน่ั่ง) 
2. ค่าทีพ่กั(มเีคร่ืองปรับอากาศ)ตามรายการทีร่ะบุ (พกัสามถึงส่ีท่าน/ห้อง) 
3. ค่าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการทีร่ะบุ 
4. ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน

ละ 10,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
5. ค่ามคัคุเทศก์ 1 ท่าน คอยดูแลคณะ ตลอดการเดนิทาง 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 
2.   ค่าอาหารทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
4.   ค่าทปิมคัคุเทศก์ /พนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียมวนัละ 100 บาท / ท่าน) 
 หมายเหตุ 
1 บริษัทฯ มสิีทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ 
3. หากท่านไม่เดนิทางตามรายการท่องเทีย่วจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้

แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง เม่ือโรงแรมที่พักยืนยันห้องพักเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. มคัคุเทศก์ หรือผู้ใดของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 

ก ากบัเท่านั้น 
6.   หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้าของสภาพการจราจร บริษัทจะไม่มกีารคืน  
      เงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช ำระเงินเตม็จ ำนวน ณ วนัจอง (ก่อนวนัเดินทำง 14 วนั) 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 30 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได ้    

(ไม่ถึงจ ำนวน 9 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินทั้งหมด) 
 
              ***เม่ือท่ำนจองทวัร์แลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำม และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้ไวแ้ลว้*** 
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