
 

    

 

โครงการท่ี 3 

เกาะชา้ง ตราด จนัทบรุ ี

เยือนหม ูบ่า้นไรแ้ผน่ดิน 

ลอ่งแพ กนิป ูดเูหยีย่ว ทะเลแหวก 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562   ออกเดินทางอบุลราชธานี – ตราด 

17.30 น. เจา้หนา้ท่ี อบุลสุรชัยทวัร์ คอยตอ้นรับคณะเดินทาง ณ จุดนดัหมาย พร้อมอ านวยความสะดวก
ก่อนการเดินทาง 

18.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.ตราด   (พกัคา้งคืนบนรถ) 
 
วนัศกุรท่ี์ 3 พฤษภาคม 2562 ตราด - เกาะช้าง – ด าน ้าชมปะการงั - พกัผอ่นริมชายหาด 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ ร้านของฝากแม่วรรณา ใหท่้านท าภารกิจส่วนตวั  อาบน ้า เปล่ียนชุดล าลอง 
 บริการอาหารเชา้ ม้ือท่ี 1  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ “ท่าเรือแหลมงอบ” จงัหวดัตราด 



 

10.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เปล่ียนพาหนะจากรถโคช้ปรับ
อากาศ เป็นเรือโดยสาร (ระหวา่งน้ีใหท่้านตรวจสอบสัมภาระ
ใหเ้รียบร้อยก่อนออกเดินทาง รถเลก็จะขนสัมภาระของท่านไป
รอท่ีท่ีพกั ใหท่้านน าส่ิงมีค่าติดตวัไปดว้ย) ก่อนข้ึนเรือน าท่าน
แวะถ่ายรูปท่ีป้ายสุดแผน่ดินตะวนัออกชมประภาคารท่ีใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศไทย  สักการะ
อนุสรณ์สถานยทุธนาวเีกาะชา้ง  จากนั้นน าท่านด าน ้าชมปะการัง และปลาสวยงาม ณ เกาะมะปริง  
เกาะหยวก 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั ม้ือท่ี 2  (บุฟเฟตบ์นเรือ ) 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 
16.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เปล่ียนพาหนะเดินทางเป็นรถโดยสารทอ้งถ่ิน เพื่อเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
16.30 น. เดินทางถึงท่ีพกั  บรรยากาศริมทะเล พกัผอ่น หรือเดินเล่นสบายๆริมชายหาด 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ ม้ือท่ี 3   
 ร่วมงานเล้ียงสังสรรค ์สนุกสนานกบักิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน มคัคุเทศก ์
 หลงัอาหารเชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัเสารท่ี์ 4 พฤษภาคม 2562  ขลงุ – หมู่บา้นไร้แผน่ดิน – บา้นทะเลดาว – ให้อาหารเหยี่ยวแดง –  
     ชมทะเลแหวก 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ม้ือท่ี 4   ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  
08.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากรีสอร์ท (ใหท่้านตรวจสอบสัมภาระและส่ิงของมีค่าก่อนออกจากท่ีพกั) จากนั้น

ออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ีโดยรถโดยสารทอ้งถ่ิน 
09.00 น. ถึงท่าเรือ เปล่ียนพาหนะเดินทางเป็น เรือเฟอร์ร่ี 

เดินทางสู่ท่าเทียบเรือแหลมงอบ 
09.45 น. น าท่านลงจากเรือเฟอร์ร่ี  เปล่ียนพาหนะเดินทาง

เป็นรถโคช้ปรับอากาศ  
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือขลุง เดินทางต่อโดยเรือแพ

ขนาดใหญ่ (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) สู่ หมู่บ้านไร้
แผ่นดิน หรือหมู่บา้นปากน ้าเวฬุ เดิมเคยเรียกกนัวา่ 
"บ้านโรงไม้" เป็นชุมชนท่ีมีความเป็นมายาวนานประมาณ 135 ปีมาแลว้ โดยเร่ิมมาตั้งแต่ก่อนปี 



 

พ.ศ. 2410 มีชาวจีนท่ีเดินทางอพยพเขา้มาในประเทศไทย ท าการคา้ขายติดต่อไปถึงกรุงเทพฯ เม่ือ
ผา่นมาท่ีจนัทบุรีไดน้ าเรือมาหลบลมในบริเวณลุ่มน ้ าเวฬุ  และเห็นวา่เป็นบริเวณท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางทะเล มีสัตวน์ ้ ามากมาย จึงไดท้  าการประมง จนกลายเป็นอาชีพ หมู่บา้นไร้แผน่ดิน 
เดิมเป็นพื้นท่ีป่าโกงกางหนาแน่น มีชาวบา้นมาตดัไมโ้กงกางไปขายเพื่อท าถ่าน เม่ือตดัไดจ้ะน า
ไมม้ากองไวใ้นบริเวณน้ีเพื่อรอการเขา้เตาเผาถ่าน จนเป็นท่ีมาของช่ือ "โรงไม"้ ต่อมาไดมี้การ
เปล่ียนจากเรียกวา่บา้นโรงไม ้เป็น "หมู่บา้นไร้แผน่ดิน" โดยค าวา่ "ไร้แผน่ดิน" ในท่ีน้ีไม่ได้
หมายถึงผูอ้พยพท่ีไร้สัญชาติ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการอยูอ่าศยัของชุมชน ท่ีตั้ง
บา้นเรือนอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของทะเล โดยไม่ไดอ้ยูบ่นผนืแผน่ดิน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ซีฟู๊ด) ม้ือท่ี 5 

บ่าย  จากนั้นน าท่านล่องแพเปียก เพลิดเพลินกบับรรยากาศวถีิชีวติ 
  ชาวประมง และหมู่บา้นไร้แผน่ดิน และกิจกรรมทางน ้าอ่ืนๆ อาทิ 
  พายเรือคายคั สปาเทา้ธรรมชาติ 
 
16.00 น. น าท่านชมและใหอ้าหารฝูงเหยีย่วแดงหัวขาว หน่ึงในสัตวป่์าคุม้ครอง และเป็นสัตวท่ี์บ่งบอกถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ผูค้น สัตว ์และป่าในแถบน้ี 
 จากนั้นน าคณะสู่ทะเลแหวกบางชัน เป็นหน่ึงใน

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีท าใหทิ้วทศัน์ทอ้งทะเลดู
สวยงามแปลกตา ทะเลแหวก จะเกิดข้ึนในช่วงน ้าลง บริเวณ
ปากแม่น ้าเวฬุก่อนท่ีจะไหลออกสู่ทะเล กจ็ะท าใหเ้ห็นเนิน
สันทรายโผล่ข้ึนมา ทอดยาวอยูก่ลางทะเล เผยใหเ้ห็นเนิน
ทรายสีด า โดยไม่ไดเ้กิดจากส่ิงสกปรกมาทบัถม แต่เป็นเมด็
ทรายท่ีมีเน้ือทรายสีด า  

 
18.00 น. เดินทางกลบัสู่ท่าเรือขลุง 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ม้ือท่ี 6 
 
 



 

วันอาทิตย์ท่ี 5 พฤษภาคม 2562  โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  -ชมุชน

ริมน ้าจันทบูร -จุดชมวิวเนินนางพญา  – อุบลราชธานี 

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท มื้อท่ี 7 

08.30 น. น าท่านชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  เป็น

โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหนึ่งเดียวในอ าเภอเมือง
จันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดา
พิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนา) มีลักษณะเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ยอดหลังคาเเหลมสูง 
ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีท่ีเรียกว่า สเตนกลาส เป็น
ภาพนักบุญต่างๆ ท่ีมีความสวยงามมาก ด้านหน้าโบสถ์
เป็นรูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบเปี่ยมประกายเมตตา ด้านในอาคารท่ีเป็นโถงโล่ง ตกแต่งด้วยโทนสี
ชมพู มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ท้ังสองข้าง มีช่องแสงจากหน้าต่างกระจกสี ยามแสงแดดส่องจะรู้สึก
ดั่งต้องมนต์สะกด 

09.30 น. น าท่านชม ชุมชนริมน ้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ด้วยท าเลท่ีตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ท าให้มีคนไทย คนจีน และ
คนญวณ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจ านวนมาก ท้ังข้าราชการ พ่อค้า คหบดี เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของคนต่างเชื้อชาติศาสนา  

11.00 น. น าท่านชม  จุดชมวิวเนินนำงพญำ  เป็นจุดชมวิว

ท่ีสวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้รับการคัดเลือกให้
เป็น Dream destinations จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนิน
นางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้ง
กระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวย
มาก และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลท่ีสวยงาม 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  มื้อท่ี 8 หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี 
18.00 น.   บริการอาหารเย็น มื้อท่ี 9 
23.00 น. คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ  



 

 
อตัราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง         

 ผูใ้หญ่   ท่านละ  5,880  บาท   
 เดก็อาย ุ3-12  ปี ท่านละ  4,700  บาท  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง) 
 เดก็อาย ุ1 - 2  ปี   (ฟรี)  
 พกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ     2,000  บาท 
   

อตัราดังกล่าวรวม 
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  ตลอดการเดินทางตามรายการ 
- ค่าท่ีพกัจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) 
- ค่าท่ีพกัเกาะชา้ง  จ  านวน 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) 
- ค่าเรือเฟอร์ร่ี รับ – ส่ง  ท่าเรือ – เกาะชา้ง - ท่าเรือ 
- ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม  9  ม้ือ 
- ค่าเรือในการด าน ้า 
- ค่าเช่าอุปกรณ์ด าน ้าระดบัต้ืน 
- ค่าเคร่ืองด่ืมอาหารวา่งบริการบนรถตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
- ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญคอยอ านวยความสะดวกระหวา่งการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน  1,000,000  บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

ส่ิงทีต้่องเตรียมมาด้วย - ยาประจ าตวั    - รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
   - หมวก, ร่มกนัแดด   - ชุดล าลองท่ีสวมใส่สบาย 
   - ชุดวา่ยน ้า    - ครีมกนัแดด , แวน่กนัแดด 
 
 
 



 

    


