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1. เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562                      กรุงเทพฯ – จันทบุรี 

 
 
 
 
 

หลังอาหาร นั่งรถไพลินๆ แวะไปกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกันที่ บ้านหนองเขื่อนช้าง เลือกชมและเลือกซื้อผ้าย้อมครามซึ่ง 

 

 
 

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนนกชัยนาท ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัด ปัจจุบันในสวนนกมีกรงนกที่มี 
ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียครอบคลุมพื้นที่ 26 ไร่ โดยปล่อยใหน้กชนิดต่างๆ อยู่กันตามธรรมชาติ เหมือนไม่ได้ถูกขังกรง และ
ภายในสวนนก นอกจากจะมีนกหลายสายพันธุ์ให้เราได้ศึกษาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจหลายๆ ที่อีกด้วย เช่น อาคารแสดง 

 06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ ... หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรีดูนังต์ 
   - เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 
 06.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งสู่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรุี  
    บริการอาหารเช้า ชา กาแฟ และเครื่องดื่ม // ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง 
 10.00 น.  เติมเต็มพลังศรัทธาอย่างเราชาวพุทธกันที่ วัดสะพานเลือก วัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ใหญท่ี่สุดในโลก 

 เที่ยวจันทบุรีต้องมากราบสักการะ บูชาองค์พระนอนที่วัดสะพานเลือกกัน   โดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารต้องมาครับ จะได้ชื่นชมความ
งามขององค์พระนอน ได้สัมผสัความสงบ ได้เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดสวยๆ ภายในโบสถ์  ได้มาท าบุญเพิ่มพลังศรทัธา สะสม
ทุนสู่นพิพานกัน    

 สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ จังหวัดจันทบุร ี 
  อาหารกลางวันที่ ร้านจนัทรโภชนา ไดร้ับรางวัลจาก  “เชลลช์วนชิม”  “ถนัดศรีชวนชิม”  “อร่อยกับหมึกแดง” ที่การันตีความอร่อย    

มาลองทานอาหารพื้นบ้านกับเมนูเด็ด อาทิ  :  แสร้งว่า เป็นอาหารที่ใช้ถวายในวัง  ปกติเขาใช้ไตปลาท า  แต่ชื่อมันไม่เหมาะกับในวัง
ก็เลยตั้งชื่อว่า แสร้งว่า (เป็นกุ้ง)  จริงๆ คือไตปลานั่นเอง   ปัจจุบันจะใช้กุ้งท านะครับส าหรับรสชาติสุดยอดมากออกเปรี้ยวหวาน   
อร่อยเข้ากันดีกับผักนานาชนิดที่ให้มา , เส้นจันท์ผัดปู เมนูไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาด เพราะมาจันทบุรทีั้งที ต้องชิมต้นต ารับ เส้นจันทท์ี่ขึ้น
ชื่อ  เส้นเหนียวนุ่ม น่าทานมากๆ , ปลาต้มระก าใส่กระวาน ต้องบอกก่อนเลยว่ารสชาติมันดีทุกจานเลย 

พักสบายๆ ที่ แซนด์ดนูส ์เจ้าหลาว บชี รีสอร์ท 

 

จ.เอ๋ย จ.จันท ์

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : เสาร์ที่ 30 – อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  
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ชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์ไม้ฉลลุายประดับกระจกสี เปน็รูปนักบุญในศาสนาคริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสี
หน้าสงบเปี่ยมประกายเมตตายืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิก งดงามด้วยการตกแต่งแบบยุโรป และเป็นศูนยร์วมศรัทธาของ
ชาวคริสต์ทั้งปวง ชม ชุมชนเก่าริมน ้าย่านท่าหลวง   ชมุชนเก่าของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของ จ.จันทบุรี     ชมบ้านเรือนริมน้ าเก่าสมัย ร.5    และสถาปัตยกรรมโบราณ 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านริมน้ าจันทบรู  ร้านไอศครีมตราจรวด  ร้านกาแฟยินดีอาภรณ์ สถานที่ถ่ายโฆษณารังนกสก็อต 
(ดูดู๊ ดูเธอท า ท าไมถึงท ากับฉันได้ )  ร้านขายยาโบราณ  ร้านขนมไข่ป้าไต๊ บ้านหลวงราชไมตรีและของตระกูลปุณศร ีซึ่ง
เป็นตึกถ่ายท าภาพยนตร์ จากนั้นสัมผสักลิ่นไอทะเลในอารมณ์ “ Scenic Route”   บน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนน
เลียบชายหาดคุ้งวิมาน เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก แวะชมจุดชมวิวเนินนางพญา ชมบรรยากาศ 
ท้องทะเลอันสงบ และเส้นทางเลียบภูเขาที่สวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าน ากุญแจไปล็อคไว้ที่นี่ จะท าให้คู่รักมีความรักยั่งยืน 
ครองรักกันตราบนานเท่านาน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ หาดเจ้าหลาว 
น าเข้าที่พัก แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท  รีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนหาดเจ้าหลาว  จ.จันทบรุี    หาดสวรรค์บนชายฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทย    รสีอรท์แนวไลฟส์ไตล์แห่งใหม่ติดทะเล   ห้องพักไดร้ับการตกแต่งอย่างหรูหราทันสมัย มีระเบียง
ส่วนตัวทุกห้อง  ผสมผสานความงดงามซึ่งจะท าให้ท่านไดผ้อ่นคลายกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ประกอบกับสระว่ายน้ า
กลางแจ้งขนาดใหญ่ 
อาหารค่ าที่โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

2.) อาทิตยท์ี่ 31 มีนาคม 2562       เจ้าหลาว  – จันทบุร ี– กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารรีสอร์ท 
เดินทางเข้าสู่ ตัวเมือง จ.จันทบุรี  โดยข้าม สะพานแหลมสงิห์ สะพานแห่งใหมท่ี่ทอดตัวยาวเหยียดข้ามปากน้ าแหลม
สิงห์ไปยังอีกฝั่ง มองไกลๆ ดูคล้ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ให้ท่านไดล้งถ่ายภาพวิวสวยๆ และ
เช็คอินแวะชม คุกขี ไก ่เป็นคุกที่สร้างขึ้นโดยชนชาติฝรั่งเศส ในยุคเดียวกันกับตึกแดง ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เพื่อไว้ขังนักโทษ
ทั้งญวน จีน และคนไทยที่ต่อตา้นฝรั่งเศส เม่ือก่อนจะเลี้ยงไกไ่ว้ด้านบน เพื่อให้ถ่ายมูลลงมาใส่นักโทษ และชม ตึก
แดง สร้างขึ้นโดยฝรั่งเศสในยคุวิกฤตการณ์ ร.ศ.112  ในสมยันั้นฝรั่งเศสได้แผ่อาณานิคมเข้ามาที่ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และได้หาเรื่องรุกรานไทย   โดยอ้างว่าดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงคือ อาณาจักรลาวเกือบทั้งหมด ฝรั่งเศสได้บุกเข้ามาที่
กรุงเทพฯ    เพื่อต้องการดินแดนส่วนนี้กับพื้นทีใ่นจังหวัดตราด   ฝรั่งเศสได้สร้างตึกแดง   เปน็ตึกเล็กชั้นเดียวไว้เป็นที่
บัญชาการและที่อยู่อาศัยของทหารฝรั่งเศส–ญวณ จนถึงปี พ.ศ. 2447 จนได้สิ่งที่ต้องการจนครบไม่ว่าจะเป็นดินแดนที่
เคยเป็นเมืองขึ้นของไทย  ได้มกีารปรับปรุงตึกแดงให้เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ อ.แหลม
สิงห์ ต่อมาได้ถูกยกเลิกและท าเป็นสถานทีท่่องเที่ยว 
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อาหารกลางวันที่ ปลาทูเรสเตอรอง จันทบุร ีที่ตั้งอยู่เรียบรมิคลองภักดีร าไพ  บรรยากาศสบายๆ  ริมน้ ากับเมนูแนะน า 
อาทิ  ปลาทูต้มย าสูตรโบราณ เป็นเมนูต้นต ารับกว่า 20 ปี ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น รสชาติต้มย ารสจัดจ้าน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด
ครบรส ได้ปลาทูมาตัวโตๆ สดเนื้อหวานทุกตัวจ้า ที่ส าคัญปลาทูนี้มาจากแม่กลองเลยทีเดียว  ต่อด้วย ฮ่อยจ๊อปลาทู ใช้
เนื้อปลาทูอย่างดีบดละเอียดคลุกเคล้าสูตรพิเศษของทางร้าน เป็นเมนูทานเล่นที่ขายดีใครมาก็ต้องสั่งทานครับ ตามมา
ติดๆ  ด้วย ด้วย หมูชะมวงหมูชะมวง  เป็นแกงหมูที่ออกรสเปรี้ยวของใบชะมวง แต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวจี๊ดซะทีเดียว  เนื่องจากที่นี่เขาต้มให้เข้า
กันกับหมู  ใส่น้ าค่อนข้างเยอะท าให้ได้รสเปรี้ยวน้อยลง แต่โดยรวมก็อร่อย เพราะว่าเขาใช้หมูคุณภาพดี นุ่มลิ้น และที่ขาด
ไม่ได้เม่ือมาที่จันทบุรีกับเมนูขา้วคลุกพริกเกลือ 
ชม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสถานทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์  บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มี
ต่อพระเจ้าตาก เป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลา  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมด า ผนังภายในเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้สวยงามเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพมหานคร  
แวะเลือกซื้อของฝากจากทะเล  อาทิ  กะปิ  กุ้งแห้ง  ปลาเค็ม  หรือปลาหมึกแห้ง   และขนมต่างๆ  รวมถึงผลไม้อีก
หลากหลายชนิดที่ออกตามฤดูกาลได้จาก ร้านต้นต ารับ 
19.00 น.          ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพรถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
  - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  5,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  4,200.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,100.- บาท 
@ พักเสริม  ลด     200.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 ปีขึ้นไป ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินประกันภัย 
   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 10 มนีาคม 2562 
 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวันท่ี 11 มีนาคม 2562 หักค่าบรกิาร 30 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

