
 
 

“เที่ยวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคัก” 
เยอืนถิน่ตะวนัออกจนัทบรุ ี– ลิม้รสซฟีูด้เมอืงจนัท์ 
ทีพ่ักตดิหาด เจา้หลาว ทอแสง บชี 3 วนั 2 คนื  

 

 

วนัแรก(25)      กรงุเทพฯ – จนัทบรุ ี- โบสถว์ดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล  - สมัผสัตลาดพลอยหรอืถนนอญัมณี  –     

ชุมชนรมิน า้จนัทบรู  -  หาดเจา้หลาว - ทีพ่กั  

06.30 น.   คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

07.00 น.   ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบรุ ีโดย บสัปรบัอากาศระดบั VIP   
บนรถ ทา่นจะไดร้ับบรกิาร อาหารเชา้ (แบบปิกนคิ) (1) และเครือ่ง ดืม่เย็นฉ ่าชืน่ใจ  ระหว่างการเดนิทาง  สนุกสนานกบั
เกมเบา ๆ เพือ่ลุน้รบัของรางวลัมาก มาย พรอ้มรบัฟงัรายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง และเกร็ดความรูต้า่ง ๆ เกีย่วกบั

สถานทีท่อ่งเทีย่ว รวมถงึการดแูลเอาใจใสอ่ย่างดจีากทมีงานมคัคเุทศกแ์ละผูช้ว่ย 

11.30 น.  เดนิทางถงึตวัเมอืงจันทบุร ีรบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร จ.จนัทบรุ ี(2) 

13.00 น.  หลงัอิม่อร่อยกบัอาหารกลางวันน าคณะ เปลยีนไปน ัง่รถสองแถวทอ้งถิน่ เพือ่เทีย่วชม โบสถว์ดัแมพ่ระ

ปฏสินธนิริมล   มลีกัษณะตามศลิปะแบบโกธกิ  มกีารตกแตง่โบสถด์ว้ยไมฉ้ลลุาย
ประดบักระจกส ี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาครสิตร์ูปปั้น พระแม่มารสีหีนา้สงบ เป่ียม

ประกายเมตตา ยนือยู่หนา้วหิารทรงโกธกิซึง่ดยู ิง่ใหญ่ หากภายในกลบัมแีต ่ ความ
สงบเย็น  และงดงามดว้ยศลิปะตกแตง่ แบบยุโรปอาคารอันงดงามนี้ยนืหยดัผ่าน

กาลเวลามากวา่ศตวรรษทีส่วยงามทีส่ดุ..     
10.00 น.  น าทกุทา่นสมัผัส
ตลาดพลอย หรอืถนนอญัมณี 

เป็นตลาดการซือ้ขายพลอยใน
จันทบุรโีดง่ดงัและมชีือ่เสยีง

กวา้งไกลในระดบัโลก และเป็นตลาดการคา้พลอยทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

ไทย เพราะเป็นศนูยร์วมการคา้พลอยแบบครบวงจร ตัง้แตต่น้น ้า ถงึปลาย
น ้า ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมอืงจันทบรุ ี ผูท้ีส่นใจซือ้เครือ่งประดบั 
หรอืตอ้งการเห็นบรรยากาศการซือ้ขายพลอยวา่ท ากนัยังไง   

จากนัน้น าทกุทา่นเทีย่ว ชุมชนรมิน า้จนัทบรู ชมุชนรมิน ้าจันทบรู เป็นชมุชนเล็กๆ อายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี ตัง้แตส่มัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังแม่น ้าเร ิม่จากถนนทา่หลวงไปทางถนนสขุาภบิาลทัง้เสน้ ระยะทางประมาณ 1 
กโิลเมตร โดยลกัษณะการตัง้บา้นเรอืนรา้นคา้จะหันหลงัใหแ้ม่น ้าจันทบรุ ี ซ ึง่มหีลากหลายรปูแบบทัง้บา้นรมิน ้าแบบไทย ตกึ
แบบยุโรปผสมจนี จงึเป็นจุดเดน่ทีท่ าใหห้ลายคนอยากเดนิทางมาทอ่งเทีย่วชมุชนแห่งนี้  ภายในมจีุดส าคญัทีน่่าไปคอื เรอืน

ประวตัศิาสตร ์บา้นเลขที ่69 ของรองอ ามาตยต์รขีนุอนุสรสมบัตซิ ึง่เป็นบา้นเกา่แกท่ีน่ ามาท าเป็นพพิธิภณัฑข์องชมุชน 
เกา่แกร่มิแม่น ้าจันทบรุ ี ซ ึง่เป็นชมุชน เกา่แกข่องชาวจนีและญวนอพยพตัง้แตส่มัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้   ย่านทา่หลวง-

ตลาดลา่ง มคีวามส าคญัตอ่บทบาทการคา้กบัตา่งประเทศของ
จันทบุรใีนยุคนัน้ชมุบา้นเรอืนรมิน ้าเกา่สมัย ร.5 และ  วถิชีวีติของ
คนในชมุชน และสถาปัตยกรรมโบราณรา้นขายของและ

รา้นอาหารตา่งๆ แตล่ะรา้น ไม่ท ารา้นใหโ้ดดเดน่ หรือขดัแยง้กบั
สถานทีแ่ตก่ลมกลนืไปกบับรรยากาศเกา่ๆตามแบบเดมิของชมุชน
และหา้มพลาดเด็ดขาดกบัการพาไปลิม้ลองของกนิหลากหลาย

จาก รา้นอร่อยในชมุชมุรมิน ้าจันทบูร  
 

 

 

 



15.30 น. น าคณะออกเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักสวยติดชายหาด เจา้หลาวทอแสง บชี รสีอรท์ ตอ้นรับทกุทา่นดว้ยเครือ่งดืม่เย็นชืน่ใจ

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักอันแสนสบาย จากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพสวยๆในบรเิวณโดยรอบของทีพ่ักทีจ่ะมจีุดสวยงามหลายสบิ
แห่ง หรอืจะเลน่น ้าในสระในรสีอรท์ทีพ่ัก 

 

18.30 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารค ่า  ณ รา้นอาหาร ป้ารุง่ ซฟีู้ ด  (3) 

               หลังอาหาร อิสระให้ทุกทา่นพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที พักกับบรรยากาศดีๆ...ราตรีสวัสด์ิ    
 

วนัทีส่อง(26)     ทอ่งทะเล เกาะมนัใน – เกาะมนักลาง - เกาะทะล ุ- ปารต์ ี ้- ชมิซฟีู้ ดเมอืงจนัท ์

 

06.00 น       อรุณสวสัด ิย์ามเชา้ ในบรรยากาศอนัแสนสดใส 

07.00 น       พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีส่ดุสวยของโรงแรม (4)   

08.00 น       ออกเดนิทางสูท่า่เรอือา่วมะขามป้อม 
09.30 น       เดนิทางถงึทา่เรอื น าคณะลงเรอืทอ่งเทีย่วแบบเหมาล า มุง่หนา้สูเ่กาะมนัใน (ใชเ้วลา 30 นาท)ี  
                    เย ีย่มชมโครงการอนุรกัษพ์นัธุเ์ตา่ทะเล โครงการของสมเด็จพระราชนิสีริกิติ ิ ์ณ เกาะมนัใน  

                    จากน ัน้น าคณะเดนิทางไป ด าน า้ดปูะการงั ณ หมูเ่กาะมนักลาง  
 

12.00 น       รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตบ์นเรอื 
 

บา่ย             เดนิทางสูเ่กาะทะล ุด าน า้กนัอกีคร ัง้ ทา่นจะไดพ้บกบั ฝูงปลามากมาย น า้ทะเลใส หาดทรายสวย 

 

 
14.00 น            เดนิทางกลบัสูฝ่ั่ง ระหวา่งทางใหท้า่นไดอ้าบน า้จดื+เปลีย่นเสือ้ผา้ 

 

15.00 น.  . น่าคณะเดินทางกลับที พัก 
18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารรมิชายหาดของโรงแรม  (6) บรกิารทา่นดว้ยอาหาร

แสนอรอ่ย เสรฟิพรอ้มอาหารทะเลสดๆท ัง้ ปู กุง้ หมกึ ปลา                                                                                        
 หลงัอาหารเชญิทกุทา่นพักผ่อนตามอธัยาศยั...........ราตรสีวัสดิ ์
 

 

 
 



วนัทีส่าม(27)         หาดเจา้หลาว – เนนินางพญา – บา้นแหลมหนิ  - ชอ้ปป้ิงของดเีมอืงจนัท ์ –  กรงุเทพฯ 

07.00 น       พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีส่ดุสวยของโรงแรม (7)   

        หลงัอาหารเชญิทา่นสนุกกบัการเลน่น า้ในสระวา่ยน า้หรอืหนา้ชายหาดของโรงแรม                                                                          

09.30 น        อ าลาทีพ่ักน าคณะเดนิทางสู ่จดุชมววิเนนินางพญา (Noen-nangphaya view point) เป็น จุดชมววิที ่               
นับว่าสวยแห่งหนึง่ในภาคตะวันออก บนถนนเฉลมิบูรพาชลทติ ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพสวยๆไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

จากน ัน้น าคณะชมบา้นหวัแหลม เป็นหมู่บา้นชาวประมงเกา่แก ่อ.นายายอาม จ.จันทบรุ ีซ ึง่ชาวบา้นยังคงด าเนนิชวีติอย่าง
เรยีบง่าย หาเลีย้งชพีดว้ยการออกเรอืหาปลามาตัง้แตอ่ดตี ไฮไลทข์องทีน่ี่ก็คอื จดุชมววิบา้นหวัแหลม เป็นจุดชมววิที่
สวยงามแห่งหนึง่ของเมอืงจนัท ์มสีะพานไมพ้าดผ่านโขดหนินอ้ยใหญ่ยืน่ยาวออกไปในทะเล วัดระยะทางไดป้ระมาณ 50 
เมตร ว่ากนัว่าเกดิข ึน้จากแรงศรัทธาของชาวบา้น เพือ่เป็นทางเดนิไปสกัการะ เจดยีบ์า้นหวัแหลม แตส่ะพานยาวไม่ถงึเจดยี ์

ตอ้งรอชว่งน ้าลด ถงึจะเดนิไปได ้เจดยีม์อีายุเกา่แกก่ว่า 200 ปี ตัง้ตระหง่านโดดเดน่อยูบ่นโขดหนิกลางทะเล บรเิวณ
ปากอา่วคุง้กระเบน ฝ่ังตรงขา้มกบัแหลมเสด็จ สนันษิฐานว่าสรา้งข ึน้เพือ่เป็นส ิง่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวประมง ไดก้ราบไหว ้

กอ่นออกเรอืจะไดเ้ดนิทางแคลว้คลาดปลอดภยั 

11.30 น.  ออกเดนิทางกลบั                                                                                                        

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารปจูา๋  ( 
8 )  

หลงัอ ิม่อรอ่ยเดนิทางกนัตอ่ระหวา่งทางกลบัแวะซือ้ของฝากของดเีมอืง
จันทบรุ ีอาท ิผลไมส้ดและแปรรูป อาหารทะเลแปรรปู 

พรกิไทย  เสน้จันทร ์ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่สขุภาพน ้าส ารอง 
สนิคา้พืน้เมอืง และอืน่ๆอกีมาก 

18.00 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ 
สง่ทกุทา่นโดยสวัสดภิาพ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



อตัราคา่เดนิทาง จ านวนผูใ้หญ ่24 ทา่นขึน้ไป 
เดนิทางวนัที ่25 – 27  พฤษภาคม 2564 

 
ผูใ้หญพ่กัหอ้ง SUPERIOR 2 – 3 ทา่น/หอ้ง ทา่นละ 6,999.-  บาท 

 

 
อตัรานีร้วม 

● คา่รถบัสปรบัอากาศ 2 ชัน้ VIP  จ านวน 1 คนั ตามโปรแกรมทีร่ะบุในรายการ 
● คา่ทีพ่ักเจา้หลาว ทอแสง บชี รสีอรท์ 2 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น (พัก 3 ทา่น เฉพาะในกรณีทีม่าไมค่รบคู)่ 
● คา่อาหาร จ านวน 8 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● คา่เรอืไม ้ทอ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 
● คา่รถสองแถวรบั-สง่ทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงจันทบุรี 
● คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ   
● คา่ประกนัภยัจากอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท,คา่รักษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ    

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม์) 
● คา่มัคคเุทศกแ์ละทมีงาน ทีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง จ านวน 3 คน 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
● คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
● คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละทมีงาน ทา่นละ 200 บาท 

 


