
ปีใหม่จันทบุรี สีสันตะวันออก  |  1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562                 กรุงเทพฯ – ระยอง – จันทบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  

 07.00 น. พร้อมกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์   
             07.30 น.  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูภ่าคตะวนัออก 
  ❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  /   ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
 น าท่านเดินทางสู ่จ.ระยอง ชมสะพานรักษ์แสม สะพานแขวนพืน้ไม้ความยาวประมาณ 100 เมตร เดินชมทศันียภาพและระบบ

นิเวศน์ ของคลองท่าตาโบ๊ย  อ.แกลง บริเวณที่แห่งนีย้งัเป็นเขตอนรัุกษ์ธรรมชาติจึงท าให้ทีน่ีม่ีความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลน
และการอยู่อาศยัของปแูสมนบัพนัตวั 
อาหารกลางวนัที่ ร้าน.... 
จากนัน้จากนัน้สมัผสักลิน่ไอทะเลในอารมณ์ “Scenic Route” บนถนนเฉลิมบรูพาชลทิต ถนนเลียบชายหาดคุ้งวิมาน เป็นถนนทีไ่ด้ 
ชื่อว่าสวยงามที่สดุในภาคตะวนัออก แวะชมจุดชมวิวเนินนางพญา ชมบรรยากาศท้องทะเลอนัสงบและเส้นทางเลียบภเูขาที่
สวยงาม 
อาหารค ่าที่ ... 

            ที่พกั ... แซนด์ดนูส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ (พกั 2 คืน) แนวไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ติดทะเล ห้องพกัได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราทนัสมยั    
มีระเบียงสว่นตวัทกุห้อง ผสมผสานความงดงามซึง่จะท าให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัธรรมชาติได้อย่างลงตวั 

 

ปีใหม่จันทบุรี สีสันตะวันออก 

เดินทาง : จันทร์ที่ 30 ธันวาคม– พุธที่ 1 มกราคม 2563  
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2. อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562                              จันทบุรี – ตราด 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
ชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์เก่าแก่สวยงามสดุคลาสสิค โบราณสถานส าคญัของ 
จ.จันทบุรี ที่มีประวัติทางศาสนายาวนานกว่า 300 ปี เป็นโบสถ์ระดับชัน้อาสนวิหารแห่งเดียวในฝ่ังตะวันออก 
ภายในโบสถ์มีสิ่งที่น่าชม คือ องค์พระแม่ประดบัพลอย ที่อยู่ทางด้านขวาของพระแท่นบูชา มีความสงู 1.20 เมตร 
ที่ตัวองค์พระและฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธ์ิ 100% หนัก 76 กิโลกรัม ลวดลายบนอาภรณ์ประดบัด้วยทองค า 69 
ดอก ด้านบนประดบัด้วยพลอยซฟัฟายคณุภาพดี หลากสี กว่า 200,000 เม็ด ประมาณ 20,000 กะรัต ปัน้เป็นรูป
ยืน ประทบัเหยียบอยู่บนตวังู  จากนัน้น าท่านสกัการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยความ
เชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยค า้ชใูห้ประสบความส าเร็จในเร่ืองการค้าขาย การเรียน การงาน  
อาหารกลางวนัที่...ปลาทเูรสเตอรองส์ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสุดเส้นทางแดนบูรพา จ.ตราด ชมวัดบุปผาราม ขึน้ชื่อว่าเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดใน
จงัหวดัตราด สร้างขึน้ตัง้แต่สมัยอยุธยา สกัการะหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชยั ซึ่งองค์พระมีพุทธลกัษณะ
พิเศษ คือที่นิว้มือและนิว้เท้าของท่าน ช่างได้สร้างให้มีลกัษณะต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปคือเป็นสีขาวขุ่นเหมือน
มนุษย์ นับเป็นความแปลกที่ไม่ค่อยได้ปรากฎจากที่ไหน ชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้
มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปบุเงิน เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ือง
ถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก เดินทางสู่ชุมชน บ้านน ้าเช่ียว ความน่ารักและจุดเด่นของชาวชุมชนแห่งนีค้ือการอยู่
ร่วมกันของชาวบ้านสองศาสนา สามวฒันธรรมอย่างสามคัคีและปรองดองกัน น าท่านชมงานหตัถกรรมที่ตกทอด
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานอย่าง งอบใบจากบ้านน า้เชี่ยวที่ขึน้ชื่อหลายแบบ หลายทรง ชิมข้าวเกรียบยาหน้า 
ขนมที่สืบทอดมาจากแขกจาม ที่น าแป้งข้าวเกรียบมาย่างไฟอุ่นๆ โรยด้วยมะพร้าวขดูผดักับเนือ้กุ้ งป่นปรุงรสเค็ม
อ่อนซึ่งหาชิมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านัน้ นอกจากจะมีข้าวเกรียบยาหน้าที่ขึน้ชื่อแล้ว เราจะน าท่านชิ มขนมน า้ตากชัก 
หรือตังเมกรอบ ที่จะช่วยให้ท่านได้สดชื่นในช่วงยามบ่าย ตังเมกรอบเป็นขนมอีกอย่างที่ชาวประมงรับเอา
วฒันธรรมอาหารของชาวจีนโพ้นทะเลมาดดัแปลงให้เป็นเอกลกัษณ์ทางการกิน จากนัน้เดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
ค ่าคืนนีเ้ชิญท่านร่วมสนกุในงานกาลา่ดินเนอร์สง่ท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่กบัทางโรงแรม 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
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3. พุธที่ 1 มกราคม 2563                            จันทบุรี – กรุงเทพฯ          
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
สวสัดีปีใหม่ 2563 ปีหนทูอง น าท่านชมโบสถ์เซรามิคสีน า้เงินอนัโดดเด่น ที่วัดปากน ้าแขมหนู สดุงดงามวิจิตร
ตระการตาด้วยลวดลายพืน้โบสถ์สีน า้เงินตดักบัพืน้สีขาว คล้ายกบัภาชนะลายครามที่ท าจากเซรามิคในสมยั
โบราณ แตกต่างจากอโุบสถทัว่ไปที่เคยพบเห็น 
อาหารกลางวนัที่… 
จากนัน้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
     

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่     ท่านละ    9,900.- บาท 

เด็ก       ท่านละ    7,500.- บาท 

พกัเดี่ยว  เพิ่ม    2,900.- บาท 

 
อัตรานี้รวม 

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองดืม่ 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ  
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 -  วงเงินคา่รักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุา่นละ    
    500,000  บาท  
  6. มคัคเุทศก์และทีมงานท่ีเข้มแข็งจากชยัทวัร์  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือจากรายการ 
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์  
3. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันที่ 
30 ตลุาคม 2562  
ผ่านบญัชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนจนัทน์ 
ชื่อ บริษัท ชยัทวัร์ 1984 จ ากดั  
เลขที่ 031- 4 – 01413 - 1 
กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงินผ่าน  
Line : @chaitour  หรือ  fax : 02 - 211 0119 

 

การยกเลิก        

1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 
หกัค่าบริการ 30 % 
 2. ยกเลิกหลงัวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 หกัคา่บริการ 
100 % 

 
 

 

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

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

