โครงการที่ 3

เกาะช้าง ตราด จันทบ ุรี
เยือนหมูบ่ า้ นไร้แผ่นดิน
ล่องแพ กินปู ด ูเหยีย่ ว ทะเลแหวก

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ออกเดิ นทางอุบลราชธานี – ตราด
17.30 น.
เจ้าหน้าที่ อุบลสุ รชัยทัวร์ คอยต้อนรับคณะเดินทาง ณ จุดนัดหมาย พร้อมอานวยความสะดวก
ก่อนการเดินทาง
18.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ จ.ตราด (พักค้างคืนบนรถ)
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
ตราด - เกาะช้าง – ดาน้าชมปะการัง - พักผ่อนริ มชายหาด
07.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ร้านของฝากแม่วรรณา ให้ท่านทาภารกิจส่ วนตัว อาบน้ า เปลี่ยนชุดลาลอง
บริ การอาหารเช้า มื้อที่ 1
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ “ท่ าเรื อแหลมงอบ” จังหวัดตราด

10.00 น.

12.30 น.
14.00 น.
16.00 น.
16.30 น.
18.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรื อ เปลี่ยนพาหนะจากรถโค้ชปรับ
อากาศ เป็ นเรื อโดยสาร (ระหว่างนี้ให้ท่านตรวจสอบสัมภาระ
ให้เรี ยบร้อยก่อนออกเดินทาง รถเล็กจะขนสัมภาระของท่านไป
รอที่ที่พกั ให้ท่านนาสิ่ งมีค่าติดตัวไปด้วย) ก่อนขึ้นเรื อนาท่าน
แวะถ่ายรู ปที่ป้ายสุ ดแผ่นดินตะวันออกชมประภาคารที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย สักการะ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง จากนั้นนาท่านดาน้ าชมปะการัง และปลาสวยงาม ณ เกาะมะปริ ง
เกาะหยวก
บริ การอาหารกลางวัน มื้อที่ 2 (บุฟเฟต์บนเรื อ )
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเข้าสู่ ที่พกั
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรื อ เปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็ นรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
เดินทางถึงที่พกั บรรยากาศริ มทะเล พักผ่อน หรื อเดินเล่นสบายๆริ มชายหาด
บริ การอาหารเย็น มื้อที่ 3
ร่ วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน มัคคุเทศก์
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ขลุง – หมู่บา้ นไร้แผ่นดิ น – บ้านทะเลดาว – ให้อาหารเหยี่ยวแดง –

07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.45 น.
10.00 น.

ชมทะเลแหวก
บริ การอาหารเช้ามื้อที่ 4 ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
เช็คเอ้าท์ออกจากรี สอร์ท (ให้ท่านตรวจสอบสัมภาระและสิ่ งของมีค่าก่อนออกจากที่พกั ) จากนั้น
ออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์รี่โดยรถโดยสารท้องถิ่น
ถึงท่าเรื อ เปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็ น เรื อเฟอร์รี่
เดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อแหลมงอบ
นาท่านลงจากเรื อเฟอร์รี่ เปลี่ยนพาหนะเดินทาง
เป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อขลุง เดินทางต่อโดยเรื อแพ
ขนาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) สู่ หมู่บ้านไร้
แผ่ นดิน หรื อหมู่บา้ นปากน้ าเวฬุ เดิมเคยเรี ยกกันว่า
"บ้ านโรงไม้ " เป็ นชุมชนที่มีความเป็ นมายาวนานประมาณ 135 ปี มาแล้ว โดยเริ่ มมาตั้งแต่ก่อนปี

พ.ศ. 2410 มีชาวจีนที่เดินทางอพยพเข้ามาในประเทศไทย ทาการค้าขายติดต่อไปถึงกรุ งเทพฯ เมื่อ
ผ่านมาที่จนั ทบุรีได้นาเรื อมาหลบลมในบริ เวณลุ่มน้ าเวฬุ และเห็นว่าเป็ นบริ เวณที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางทะเล มีสัตว์น้ ามากมาย จึงได้ทาการประมง จนกลายเป็ นอาชีพ หมู่บา้ นไร้แผ่นดิน
เดิมเป็ นพื้นที่ป่าโกงกางหนาแน่น มีชาวบ้านมาตัดไม้โกงกางไปขายเพื่อทาถ่าน เมื่อตัดได้จะนา
ไม้มากองไว้ในบริ เวณนี้เพื่อรอการเข้าเตาเผาถ่าน จนเป็ นที่มาของชื่อ "โรงไม้" ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนจากเรี ยกว่าบ้านโรงไม้ เป็ น "หมู่บา้ นไร้แผ่นดิน" โดยคาว่า "ไร้แผ่นดิน" ในที่น้ ีไม่ได้
หมายถึงผูอ้ พยพที่ไร้สัญชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการอยูอ่ าศัยของชุมชน ที่ต้ งั
บ้านเรื อนอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของทะเล โดยไม่ได้อยูบ่ นผืนแผ่นดิน
12.00 น.

บริ การอาหารกลางวัน (ซี ฟู๊ด) มื้อที่ 5

บ่าย

จากนั้นนาท่านล่องแพเปี ยก เพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชีวติ
ชาวประมง และหมู่บา้ นไร้แผ่นดิน และกิจกรรมทางน้ าอื่นๆ อาทิ
พายเรื อคายัค สปาเท้าธรรมชาติ

16.00 น.

นาท่านชมและให้อาหารฝูงเหยีย่ วแดงหัวขาว หนึ่งในสัตว์ป่าคุม้ ครอง และเป็ นสัตว์ที่บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลน ผูค้ น สัตว์ และป่ าในแถบนี้
จากนั้นนาคณะสู่ ทะเลแหวกบางชัน เป็ นหนึ่งใน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ทาให้ทิวทัศน์ทอ้ งทะเลดู
สวยงามแปลกตา ทะเลแหวก จะเกิดขึ้นในช่วงน้ าลง บริ เวณ
ปากแม่น้ าเวฬุก่อนที่จะไหลออกสู่ ทะเล ก็จะทาให้เห็นเนิน
สันทรายโผล่ข้ ึนมา ทอดยาวอยูก่ ลางทะเล เผยให้เห็นเนิน
ทรายสี ดา โดยไม่ได้เกิดจากสิ่ งสกปรกมาทับถม แต่เป็ นเม็ด
ทรายที่มีเนื้อทรายสี ดา

18.00 น.
ค่า

เดินทางกลับสู่ ท่าเรื อขลุง
บริ การอาหารเย็น มื้อที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล -ชุมชน
07.00 น.
08.30 น.

09.30 น.

11.00 น.

12.00 น.
18.00 น.
23.00 น.

ริมน้าจันทบูร -จุดชมวิวเนินนางพญา – อุบลราชธานี
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท มื้อที่ 7
นาท่านชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็น
โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหนึ่งเดียวในอาเภอเมือง
จันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดา
พิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนา) มีลักษณะเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ยอดหลังคาเเหลมสูง
ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็น
ภาพนักบุญต่างๆ ที่มีความสวยงามมาก ด้านหน้าโบสถ์
เป็นรูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบเปี่ยมประกายเมตตา ด้านในอาคารที่เป็นโถงโล่ง ตกแต่งด้วยโทนสี
ชมพู มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้งสองข้าง มีช่องแสงจากหน้าต่างกระจกสี ยามแสงแดดส่องจะรู้สึก
ดั่งต้องมนต์สะกด
นาท่านชม ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ด้วยทาเลที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ทาให้มีคนไทย คนจีน และ
คนญวณ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจานวนมาก ทั้งข้าราชการ พ่อค้า คหบดี เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของคนต่างเชื้อชาติศาสนา
นาท่านชม จุดชมวิวเนินนำงพญำ เป็นจุดชมวิว
ทีส่ วยที่สุดในภาคตะวันออก ได้รับการคัดเลือกให้
เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนิน
นางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้ง
กระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวย
มาก และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 8 หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี
 บริการอาหารเย็น มื้อที่ 9
คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่ าบริการสาหรับคณะเดินทาง
ผูใ้ หญ่
ท่านละ
เด็กอายุ 3-12 ปี
ท่านละ
เด็กอายุ 1 - 2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

5,880
4,700
(ฟรี )
2,000

บาท
บาท (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านไม่เสริ มเตียง)
บาท

อัตราดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทางตามรายการ
- ค่าที่พกั จังหวัดจันทบุรี จานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าที่พกั เกาะช้าง จานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าเรื อเฟอร์รี่ รับ – ส่ ง ท่าเรื อ – เกาะช้าง - ท่าเรื อ
- ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 9 มื้อ
- ค่าเรื อในการดาน้ า
- ค่าเช่าอุปกรณ์ดาน้ าระดับตื้น
- ค่าเครื่ องดื่มอาหารว่างบริ การบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ านาญคอยอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
สิ่ งทีต่ ้ องเตรียมมาด้ วย - ยาประจาตัว
- หมวก, ร่ มกันแดด
- ชุดว่ายน้ า

- รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
- ชุดลาลองที่สวมใส่ สบาย
- ครี มกันแดด , แว่นกันแดด

