
 

 

“จันทบูร” 
เมืองโบราณและเมืองผลไม้ชายฝ่ังตะวันออก  
(เมืองโบราณเพนียด – โบราณสถานค่ายเนินวง – พิพิธภัณฑพ์าณิชยน์าวี  
อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน – ชุมชนเส่ือจันทบูร – สวนพวงมณี  
โบสถสี์น ้าเงิน – หาดเจ้าหลาว – ตลาดผลไม้เนินสูง)   
วิทยากร คณุศรัณย ์บุญประเสรฐิ 

วันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2564 (3 วัน 2 คืน)  
 

วันอาทิตย ์ที่ 23 พฤษภาคม 2564   กรุงเทพฯ – แกลง – วดัราชบัลลังกฯ์ – ปากน ้าประแส 
โบราณสถานค่ายเนินวง – พิพิธภัณฑพ์าณชิยน์าวี – ชุมชนริมน ้า
จันทบูร        (1) 

  

06.30 น. พบกนัท่ีจดุนบัพบ ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัรต์อ้นรบั
และอ านวยความสะดวก บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนรถ 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.แกลง จ.ระยอง (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
10.00 น. เดินทางถึง เมืองแกลง น าชม วัดราชบลัลงักป์ระดิษฐาราม หรือ วดัทะเลน้อย เมื่อครัง้เขา้ตี

เมืองจนัทบูร ในช่วงกลางปีพทุธศกัราช 2310 พระเจา้ตากทรงชา้งพระที่นั่ง “คีรีบญัชร” พรอ้มก าลงั
ทหารยกทพัออกจากเมืองระยองมาตัง้ค่ายพกัท่ีวดัแห่งนี ้

11.00 น. ชม ปากน ้าประแส ชมุชนริมแม่น า้เก่าแก่ตัง้แต่สมยัอยธุยา เยอืน วัดสมมติเทพฐาปนาราม วดั
เก่าแก่ของต าบลปากน า้ประแส โดยเมื่อครัง้ท่ี รชักาลท่ี 5 เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออก 
เสด็จขึน้ประทบัท่ีต.ปากน า้ประแส ฝ่ังแหลมสนเมืองแกลง เสด็จมาใกลเ้จดียสถาน ทรงพระราชด าริ
ว่า “ต าบลปากน า้แหลมสนนีส้มควรเป็นท่ีสรา้งอารามได”้ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
พระแกลงแกลว้กลา้ (มั่ง) ผูว้่าราชการเมืองแกลงสรา้งอารามขึน้ใกลเ้จดีย ์

 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที ่ร้านเจห๊น่องแซ่บเว่อร ์ปากน ้าประแสร ์

(รา้นเล็กๆ ริมน า้ในชมุชนปากน า้ประแส เป็นรา้นท่ีน าเอาวตัถดิุบทอ้งถิ่นมารงัสรรคเ์มน ูใหเ้หล่านกั
ชิมไดรู้จ้กัและ ซึมซบัความเป็นทอ้งถิ่นไปดว้ย เมนอูรอ่ย : ขา้วผดัประแสร ์แกงสม้ผกักระชบั)  

13.00 น. ออกเดินทางสู่ โบราณสถานค่ายเนินวง (ระยะทาง 58 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เป็นอดีตเมืองเก่าของจนัทบุรี และเป็นปอ้มปราการท่ีแข็งแรงท่ีสดุทางภาคตะวนัออก
ในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ ลอ้มรอบดว้ยป้อม ค ูและประตส่ีูทิศ มีปืนใหญ่จกุช่องตามก าแพงเมอืง
ตัง้เรียงรายไปตามช่องใบเสมา สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 3 เพื่อเป็น  ชยัภมูิตัง้รบัศึกญวนท่ีจะมา
ทางทะเล ภายในบริเวณนีจ้ะเรียกว่าเมืองใหม่ซึง่ประกอบไปดว้ยศาลหลกัเมือง คลงัเก็บอาวธุ และ 
วัดโยธานิมิต (ในปัจจบุนัก็ยงัมีพระจ าพรรษาอยู่) ชม พิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติพาณิชยน์าว ีซึ่งตัง้อยู่ภายในบริเวณนีด้ว้ย โดย
พิพิธภณัฑนี์เ้ก็บรกัษาวตัถโุบราณท่ีเก็บไดจ้ากเรอืโบราณต่าง ๆ ท่ี
จมอยู่ใตท้ะเลอ่าวไทยเป็นจ านวนนบัหมื่นชิน้ 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ โบสถว์ัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์
คริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิก มีลกัษณะตามศิลปะแบบโกธิก จ าลอง
แบบมาจากโบสถน็์อตเตอรด์ามในประเทศฝรั่งเศส งดงามดว้ยศิลปะตกแต่ง โบสถไ์มฉ้ลลุาย
ประดบักระจกสี   

16.30 น. จากนัน้เดินเล่น ชุมชนริมน ้าจันทบูร ชมุชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตัง้แต่สมยั
รตันโกสินทรต์อนตน้ ต่อมาไดพ้ฒันามาเป็น ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคา้ของจนัทบุรี 

18.00 น.  รับประทานอาหารค ่าที่ ร้านจันทรโภชนา 
 (รา้นอาหารพืน้เมืองเก่าแก่กว่า50ปี เมนอูรอ่ย แกงหมชูะมวง สม้ต าทเุรียน แสรง้ว่า  ตม้ออมาจ)ู 
 ที่พัก โรงแรมด ีวารี ดีว่า ริมน ้า จนัทบุรี **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 

วันจันทร ์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เมืองโบราณเพนียด – อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก –  
ชุมชนทอเสื่อจันทบูร – สวนทุเรียนพวงมณ ี– คุกขีไ้ก่ ตึกแดง – 
โบสถเ์ซรามิกสนี ้าเงิน – หาดเจ้าหลาว     (2) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ วัดทองทัว่ ชม “ทับหลงัศิลปะเขมรในประเทศไทยแบบถาลาบริวัต”  ซึ่ง

เป็นลกัษณะทางดา้นศิลปกรรมของวฒันธรรมเขมรโบราณท่ีไดร้บัอิทธิพลจากอินเดียอนัเก่าแก่ท่ีสดุ
ในประเทศไทยราวพทุธศตวรรษท่ี 12 ชม เมืองโบราณเพนียด เมืองท่าในวฒันธรรมเขมรที่ใกลช้ิด
กบัอินเดีย และเป็นชยัภมูิส าคญัท่ีเชื่อมอารยธรรมจากต่างถิ่นเขา้สู่พืน้ท่ีตอนในของแผ่นดิน   

 
 
 
 
 
10.00 น. ศูนยอ์นุรักษห์ัตถกรรมพืน้บ้านการทอเสื่อจนัทบูรบ้านเสม็ดงาม 

แหล่งรวมและจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากกก ซึ่งกลุม่สตรีทอเส่ือกกบา้น
เสม็ดงามเป็นผูส้รา้งสรรคง์านหัตถกรรมท่ีสวยงาม 

11.00 น. เดินทางสู่ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถือเป็นสถานท่ี
ทางประวติัศาสตร ์ท่ีมีความเป็นมากว่า 200 ปี ตัง้แต่การเสียกรุงครัง้ท่ี 
2 ในปีพ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรง
มารวบรวมไพรพ่ลและกองก าลงัในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อ
กลบัไปกอบกูเ้อกราชใหส้ยาม อู่ต่อเรือพระเจา้ตากสิน
มีโบราณวตัถท่ีุส าคญั คือ เรือเสม็ดงาม สนันิษฐานว่า
เป็นเรือส าเภาท่ีต่อขึน้ในจีนใชแ้ล่นคา้ขายอยู่ตามหวั
เมืองชายทะเลอ่าวไทย ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนวิทิวสน แหลมสิงห ์
(รา้นอาหารทะเลสดท่ีแหลมสิงห ์บรรยากาศรม่รื่นไปดว้ยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาด เมน ูปลา
กะพงทอดน า้ปลา หอยนางรมสด กุง้แช่น า้ปลา)    

บ่าย หลงัอาหารชม ตึกแดง แหล่งเรียนรูป้ระวติัศาสตรข์องจงัหวดัจนัทบุรี สรา้งขึน้โดยฝรั่งเศส ในปี 
พ.ศ.2436 ในยคุของอินโดจีนฝรั่งเศส หรือ วิกฤตการณ ์ ร.ศ.112 ในสมยันัน้ฝรั่งเศสไดแ้ผ่อาณา
นิคมเขา้มาท่ีลาว กมัพชูา เวียดนาม และไดย้ึดดินแดนส่วนนีก้บัพืน้ท่ีในจงัหวดัตราด เพื่อเป็นตวั
ประกนั ฝรั่งเศสไดส้รา้งตึกแดง ลกัษณะเป็นตึกชัน้เดียว หลงัคามงุกระเบือ้ง สรา้งดว้ยอิฐถอืปนู 



 

 

เป็นท่ีบญัชาการและท่ีอยูอ่าศยัของทหารฝรั่งเศส – ญวณ ชม คุกขีไ้ก่ สถานท่ีใชก้กัขงัคนไทยท่ี
ต่อตา้นฝรั่งเศส มีลกัษณะเป็นหอส่ีเหล่ียมจตัรุสัขนาดเล็ก ผนงัก่ออิฐ กวา้งยาวดา้นละประมาณ 
4.40 เมตร สงูประมาณ 7 เมตร มีช่องระบายอากาศอยู่สองแถว หลงัคาโปรง่ เล่ากนัว่าเป็นคกุท่ี
ทรมานมาก อยู่กนัอยา่งแออดั ชัน้บนใชเ้ป็นท่ีเลีย้งไก่ ซึ่งจะถ่ายมลูราดศีรษะนกัโทษท่ีถกูคมุขงั
ตลอดเวลา 
จากนัน้เดินทางต่อไปยงั สวนพวงมณ ีแวะสวน
ผลไมต้น้ต ารบั ทุเรียนพวงมณ ีท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยมอย่างมากในปัจจบุนั เอกลกัษณข์องทเุรียน
พนัธุนี์จ้ะมีเม็ดลีบ เนือ้มาก รสชาติหวานมนักว่า
ชนิดอื่น ทางสวนจดัผลไมช้นิดต่าง ๆ ใหท้กุท่าน
ไดช้ิม เช่น ทเุรียนพวงมณ ีทเุรียนหมอนทอง เงาะ 
มงัคดุ ลองกอง เป็นตน้ 
 จากนัน้น าชม โบสถเ์ซรามิกสนี ้าเงนิ สีสนัโดดเด่นท่ี วดั
ปากน า้แขมหน ูอ าเภอท่าใหม่ แลนดม์ารค์  
ใหม่ของจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีงดงามวิจิตร
ตระการตาดว้ยลวดลายพืน้โบสถสี์น า้เงินตดั
กบัพืน้สีขาว คลา้ยกบัภาชนะลายครามท่ีท า
จากเซรามิกในสมยัโบราณ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั แซนดด์ูนส ์เจ้าหลาว บีช รสีอรท์ **** หรือเทียบเท่า 
 ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 
 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่าที่ ร้านยายตุ๊ ซีฟู๊ ด   

(รา้นอาหารรสเด็ดในบรรยากาศสบายๆ แบบบา้นๆ แต่รสชาติอาหารจดัจา้นถึงใจ เมนแูนะน า ตม้
ย าปน่ิูมน า้ใส หอยตลบัผดัโหระพา กรรเชียงปน่ึูง)  
 
 



 

 

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 วัดตะกาดเง้า – ตลาดผลไมเ้นินสูง – แหลมแม่พิมพ ์– กรุงเทพ (3) 
 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวเนนินางพญา หน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวในฝัน หรือ DREAM DESTINATIONS จากการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตัง้อยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชล
ทิต อยู่ระหว่างหาดคุง้วิมานกบัอ่าวคุง้กระเบน ใหท่้านได้
ถ่ายรูปกบัถนนเลียบชายหาดท่ีสวยท่ีสดุ ชมวิวท่ีสวยท่ีสดุ
แห่งภาคตะวนัออก เมื่อไดเ้วลาสมควร ออกเดินทางสู่ วัดตะกาดเง้า เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความ
เป็นมายาวนานกว่า 280 ปี มีศิลปะวตัถ ุสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่า ชม “หอพระไตรปิฎก” จากฝีมอื
ช่างหลวงในสมยัรชักาลท่ี 3 ท่ีทรงคณุค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่ตกทอดมาจนถึงยคุ
ปัจจบุนั  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนริมน ้าซีฟู๊ ดตะกาดเง้า  

(รา้นติดริมแม่น า้วงัโตนดใกลจ้ดุชมวิวปากน า้แขมหน ูบรรยากาศชาวบา้นทอ้งถิ่นริมน า้ท่ีสวยงาม 
เมนอูรอ่ย ปลากระพงนึ่งมะนาว หมึกหอมคั่วน า้ปลา ฉู่ฉ่ีกุง้)   

13.00 น. เดินทางสู่ ตลาดผลไม้เนนิสงู อ าเภอท่าใหม่ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้
ผลไมท้อ้งถิ่น เช่น ทเุรียน เงาะ มงัคดุ สละ รวมทัง้อาหารทะเลแหง้ กะปิ 
พริกไทย เป็นตน้ 
ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 237 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ ส่งทกุท่านท่ี ปตท. ถนนวิภาวดี โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

Happy price 
ขั้นต ่า 

 จ านวน 20 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  12,500.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 11,500.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 11,000.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   2,700.-  บาท 



 

 

อัตราค่าบริการรวม  
ค่าพาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ที่นั่ง ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
ค่าที่พกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 วิทยากร คณุศรณัย ์บุญประเสริฐ รว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและ
ไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   



 

 

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 


