
 

  

  เขาเลา่ว่า เสรมิบารมีท่ี สะดือมงักร    

พกัผ่อนต ำนำนป่ำ รสีอรท์ ชมควำมศวิิไลเมืองพทัยำ 

สกัการะพระปิยประกาศิต วดักองดิน ชมุชนปากน ้าประแสร ์แลทุ่งปรงทอง รื่นรมยส์วนน ้า 

วดัสตัหบี ชมสะดือมงักร หาดเตยงาม วดัญาณสงัวราราม      

( เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 3 วนั 2 คนื )  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัท่ี 29 มค.,20 กพ. 59  กรงุเทพฯ– ชมทุ่งปรงทอง – พกัต ำนำนป่ำ รสีอรท์ ระยอง  
06.00 น. ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมาย เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกใหท่้าน ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบั

อากาศสู่ อ  าภอแกลง ระยอง เพ่ือความสะดวก ระหวา่งทางบริการอาหารเชา้แบบปิกนิก  พรอ้มเครื่องด่ืม 

มคัคุเทศกแ์นะน าการท่องเท่ียว 

09.30 น. เดินทางถึง วดักองดิน สมัผสัดินแดนแหง่ประวติัศาสตร ์“ค่ายกองดินปืน” ซ่ึงพระเจา้ตากสินมหาราชใชก้ระท าต าดินปืน

ก่อนเขา้ยดึเมืองจนัทบุรี เป็นท่ีประดิษฐาน พระปิยประกาศิต พระพุทธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากน้ันเดินทางถึง ทุ่งปรงทอง 

น าชมผืนป่าโกงกาง อนุรกัษ์ บนเน้ือท่ีกวา่ 6000 ไร ่เดินท่องไปบนสะพานท่ีลดัเลาะความสวยงามของผืนป่าอนัสมบูรณ์ 

เพลิดเพลินไปกบัฝูงปลาตีน ปูกา้มดาบ ฯลฯ  

    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร     

ช่วงบ่าย น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์รือรบหลวงประแสร ์ ถ่ายรูปคู่เรือรบประจญับานท่ีออกรบมาทัว่ยุทธจกัรทั้งสงครามอินโด

จีน และคาบสมุทรเกาหลี แลชมวถีิชีวติชุมชนริมน ้าโบราณ   

15.00 น. เชคอินเขา้ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน ต านานป่า รสีอรท์  อิสระกบัการพกัผ่อน (หรือเล่นสวนน ้าตามอธัยาศยั)สถานท่ีแหง่

การพกัผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติสุดชิว พรอ้มสวนน ้าเพ่ิมสีสนั 

19.00 น. ออกไปรบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารกลบัท่ีพกัพกัผ่อนตาอธัยาศยั  

วนัท่ี 30 มค.,21 กพ. 59  สตัหีบ สะดอืมงักร ค่ำยนำวิกโยธิน – พทัยำ     
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของท่ีพกั   

08.00 น. เดินทางสู่ อ  าเภอสตัหีบ เดินทางสกัการะ หลวงพอ่อ๊ี เกจิอาจารยด์า้นไสยเวทยอ์นัเร่ืองลือดา้นกิตติศพัทน์านา มาแต่

สมยัรชักาลท่ี ๕ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม “อ่าวไก่เต้ีย”เยี่ยมชมแดน สะดือ

มงักร “ตามต านานเขาเล่าว่า”มีเร่ืองเล่าขานมาแต่ดั้งเดิมวา่ สมยัก่อนมีเรือส าเภาจีนท่ีเขา้มาคา้ขายกบัคนไทย แลว้เขา้

มาในบริเวณอ่าวแหง่น้ี ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นฮวงจุย้ท่ีมากบัเรือไดพิ้จารณาบริเวณพ้ืนท่ีในอ่าวแลว้เห็นวา่ เป็นสถานท่ีท่ีมี

ภูมิสถาปัตยท่ี์ดีมาก เพราะมีภูเขาลอ้มรอบ มีเขาสูงอยูด่า้นหลงัเหมือนขาสิงหย์ืน่ออกมาสองขา้ง ทั้งซา้ยและขวา ดา้น

ซา้ยมืออยูท่ี่แหลมปู่ เจา้  ดา้นขวามืออยูท่ี่มารีนรีสอรท์ เขา้ลกัษณะท่ีเรียกกนัวา่ "หนา้มีน ้าหลงัพิงเขา" และปรากฏการณ์

อยา่งหน่ึงท่ีเกิดขึ้ นภายในอ่าวแหง่น้ีคือกระแสน ้าทะเลน ้าจะวนจากดา้นแหลมปู่เจา้ วนมากลาง 

 

 



 

อ่าวเป็นคล่ืนลูกใหญ่  วงกลมเขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่  สะดือมงักร  ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี ถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีพลงัธรรมชาติสูง หาก

ใครมีความเช่ือความศรทัธา ไดอ้าบหรือแช่ตวัภายในน ้าทะเลบริเวณน้ี   จะสามารถเพ่ิมพลงัธรรมชาติ เป็นการเสริม

บารมีทุก ๆ ดา้น และสามารถปกปักษ์รกัษาตวั ใหแ้คลว้คลาดจากภยนัตราย มีสุขภาพพลานามยัดี ซ่ึงขอ้เท็จจริงน้ันเป็น

ประการใดไม่อาจทราบได ้     แต่มีชาวจีนตระกูลใหญ่ตระกูลหน่ึงเขา้มาแช่ตวัในน ้าทะเลหาดเตยงามเป็นประจ า พรอ้ม

ชม อนุสาวรียเ์สด็จเต่ียกรมหลวงชุมพร เสริมมงคล 

     
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  ในหน่วยบญัชาการฯ 

ช่วงบ่าย เดินทางไหว ้พระธาตเุจดียพ์ุทธคยา สกัการะ พระบรมสารีริกธาต ุภายใน วดัญาณสงัวราราม วดัในสมเด็จพระญาณ

วงัวรสมเด็จพระสงัฆราชฯ จากน้ันเท่ียวชม เขาชีจรรย ์ สกักาะ พระพทุธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา อนัเกิดจากแรง

ศรทัธาแกะสลกับนผาหินแหง่เดียวในโลก  

16.00 น. เชคอินเขา้ท่ีพกั J Park หรือระดบัมาตรฐาน ใกลเ้คียง เมืองพทัยา 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหาร นัง่รถชมความศิวไิลของเองพทัยายามราตรี อิสระกบัถนนคนเดิน 

Walking Street ตามอธัยาศยั “ส่งตรงหา้งลิปล่ีย”์    

วนัท่ี 31 มค., 22 กพ. 59  พทัยำ – ปรำสำทสจัธรรม – ตลำดน ำ้ 4 ภำค – กรงุเทพฯ     
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั    

09.30 น. เดินทางสู่ ปราสาทสจัธรรม ปราสาทสจัธรรม ปราสาทไมท้ั้งหลงัใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย แหลมราชเวช ต าบลนาเกลือ 

อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ในเน้ือท่ี 80 ไร ่งดงามดว้ย "สถาปัตยกรรมไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดของโลก" ชาวบา้นโดยทัว่ไป

เรียกวา่ "วงัโบราณ" บา้งก็เรียกตามวสัดุของตวัอาคารวา่ "ปราสาทไม"้ แต่เจา้ของความคิดและผูด้ าเนินการก่อสรา้ง คือ 

คุณเล็ก วริิยะพนัธุ ์เรียกอาคารแหง่น้ีวา่ "ปราสาทสจัธรรม"   
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหาร      

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ ตลาดน ้าไทย 4 ภาค ด่ืมด า่กบับรรยากาศ ของตลาดน ้าทัว่ทุกภาคของสยามประเทศท่ีมาออกรา้นเสริมสรา้ง

บรรยากาศและเพ่ิมรายไดน้ าของในชุมชชนออกมาสู่สายตาคนทัว่โลกเพราะพทัยาน้ันคือศูนยข์องนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุก

มุมโลกท่ีตอ้งมาเยอืน ชอ้ปป้ิงกบัสินคา้ภาคตะวนัออก สบัปะรดแปรรูป ขนมจาก ฯลฯ  

21.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งอ าลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวสัดิภาพ อยา่ลืมพบกนัโปรแกรมถดัไป 

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

อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ท่านละ    4,500 บาท กรณีพกัเด่ียวเพ่ิม  ท่านละ 2,000 บาท 

  เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี   ท่านละ   3,400 บาท พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท,์ฯลฯ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวต่างชาติ ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม   

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 
หมายเหตุ ก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว จะยึดถือ

และค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั     


