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3ÇÑ¹ 2¤×¹ à´Ô¹·Ò§ 20 – 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ
ÇÑ¹áÃ¡¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ÅํÒ»Ò§ – µÃÒ´
15. น.
ทุกท่านพร้อมกันที จุดนัดพบ จากนันเดิ นทางสู่ จ. ระยอง บริการอาหารกล่อง,เครืองดืมบนรถ
แวะพักเปลียนอิริยาบถรายทาง
ÇÑ¹·ÕÊ่ Í§¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
. น.
เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รีเกาะช้างลงเรือเฟอร์รีขนาดใหญ่
ปลอดภัย บริ การขนมของว่างบนเรื อเฟอร์รี ชมทิวทัศน์ทางทะเล
อันสวยงาม ใช้เวลาเดินทางสู่เกาะช้างเป็ นเวลา นาที
. น.
เดินทางถึงเกาะช้าง เกาะทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ รอง
จากเกาะภูเก็ต จากนันนําท่านขึนรถตูส้ ่ทู ีพักณ โรงแรมไชยเชษฐ์

µÃÒ´-à¡ÒÐªÒ§

.

น.

.

น.

รีสอร์ท หาดคลองพร้าว นําทะเลใส หาดทรายขาวสะอาด
รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม
สนุ กสนานกับการเล่นนําทะเลหรือว่ายนําทีสระว่ายนําของโรงแรม หรือใช้บริ การนวดสปา
ของทางรีสอร์ทได้ตามอัธยาศัย เช็กอินเข้าห้องพักตอนบ่าย
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการท่องเทียว*
ทุกท่านพร้อมกันทีห้องจัดเลียงของรีสอร์ท รับประทานอาหารเย็นพร้อมกิจกรรม
นันทนา การ ร้องเพลงคาราโอเกะสังสรรค์ภายในหมู่คณะ

ÇÑ¹·ÕÊ่ ÒÁ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
´ํÒ¹้ํÒ 4 à¡ÒÐ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม
. น.
ทุกท่านพร้อมกันทีล็อบบีของโรงแรม จากนันรถตูน้ ําท่านสู่ท่าเรื อหมู่บา้ นบางเบ้า เพือขึนเรือทัวร์ดาํ นํา
(กรุณาเตรียมผ้าเช็ ดตัว,ผ้าขาวม้า,เสือผ้าสําหรับเปลียน,แต่งกายเสือผ้าสําหรับลงนํา)
. น.
เรือทัวร์ ออกเดินทางจากท่าเรื อบางเบ้ามุง่ สู่ จุดดํานํา เกาะ
. น.
เตรียมพร้อมดํานําชมปะการัง ทีเกาะยักษ์ใหญ่ เกาะทีมีความสวยงามของปะการังเขากวาง
ใช้เวลาดํานําประมาณ - นาที
เทียง
แวะพัก เกาะรัง เพือรับประทานอาหารเทียง บนเรือพร้อมกับเล่นนําที
หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพือเป็ นการผ่อนคลาย
บ่าย
นําท่านดํานําที เกาะยักษ์เล็ก ทีนี มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล
และดอกไม้ทะเลที มีสีส ันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่าง
ทีทางเรือจัดไว้ให้
15.00 น.
ถึงเกาะหวาย เกาะทีมีความสวยงามทังสามคือ หาดทรายขาว นําทะเลใส และปะการังสวย ดังนันจึงมาดํานํา
เดินเล่นชายหาด และเล่นนําทะเลทีเกาะหวาย
. น.
เดินทางถึงอ่าวบางเบ้า รถตูน้ ําท่านกลับสูห่ าดคลองพร้าว
. น.
รับประทานอาหารเย็นทีร้านอาหารหนองบัวซีฟ้ ดู
19.0 น.
กลับทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมแสงสีของขายหาด พร้อมชมการระบํากระบองไฟ
หรือเดิ นเล่นชมสะพานปลายามคําคืน
ÇÑ¹·Õ่ÊÒÁ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
à¡ÒÐªÒ§-¨Ñ¹·ºØÃ-Õ ºÒ¹à¾-ÅํÒ»Ò§
เช้า
อรุณสวัสดิ บริ การอาหารเช้าที ห้องอาหารของโรงแรม
08. น.
นําท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี นังเรือข้ามกลับสู่แผ่นดินใหญ่
10.0 น.
เดินทางถึงท่าเรือจ.ตราด กลับขึนรถบัส จากนันนําท่านสู่ จันทบุรี
. น.
รับประทานอาหารกลางวันทีร้านต้นตําหรับ หลังอาหารให้ท่านได้เลือกขนม ของฝาก ร้านต้นตําหรับ เลื อก
ซือผลไม้สดๆ,ผลไม้แปรรูป นํามังคุ ด นําสํารอง
แวะชม โบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธิ นิรมล เป็ นโบสถ์ทีมีประวัติ การก่อสร้างยาวนานถึ ง
ปี ครังแรกสร้างขึนในปี พ.ศ.
บนฝังตะวันตกแบโกธิค ภายในตกแต่ง
ด้วยกระจกสีทีเรียกว่า สเตนกลาส เป็ นภาพนักบุญต่างๆ ซึงมีความงดงามและ
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็ นอย่างยิง นับได้วา่ โบสถ์คาทอลิ คแห่งนี เป็ นโบสถ์
ขนาดใหญ่ทีมีความเก่า แก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามทีสุดในประเทศ
จากนันนําท่านเดินข้ามสะพานสูช่ ุมชนริ มนําจันทบูร เป็ นสถานทีท่ องเทียวที
ทําให้เราได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตและชมความเก่าแก่ของชุมชนโบราณทีมีอายุมากกว่า 300 ปี ก่อตังขึนตังแต่สมัย
สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ซึงชุมชนริมนําจันทบูรแห่งนี มีประชาชน 3 เชื อสายได้แก่ ไทย จีน และญวน

15.
17.
.

น.
น.
น.

จะมีบา้ นเรือนเก่าแก่ วัด ศาลเจ้าจีน ตลาดพลอย ร้านอาหาร ร้านขนมไทยแบบดังเดิมให้ได้เลือกซือเลือกชิม
มากมาย
ให้ท่านได้เลือกซือผลไม้ทตลาดผลไม้
ี
ริมทางจันทบุรี
ให้ท่านได้เลือกซือของฝาก อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลสดแพ็คใส่กล่องโฟม ทีตลาดบ้านเพ
รับประทานอาหารเย็นทีร้านอาหารระเบียงไม้ บรรยากาศดี ริมทะเล
จากนันนําท่านเดินทางกลับ ภูมิลาํ เนา พักเปลียนอิริยาบถ รายทาง

ÇÑ¹·Õ่ÊÕ่¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
08.00 น.
เดินทางถึงภูมลิ าํ เนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ÅํÒ»Ò§

อัตราค่าบริการ ผูใ้ หญ่ท่านละ 6,290 บาท (ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ ท่าน )
พักเดียวเพิม 1,500 บาท
โรงแรม
äªÂàªÉ°ÃÕÊÍÃ· ËÒ´¤ÅÍ§¾ÃÒÇ à¡ÒÐªÒ§ www.chaichet.com

พิเศษอัพเกรดเปนหอง Deluxe Beach Front

ราคานี รวม
1.ค่ารถบัส ชัน ,ไกด์นําเทียวตามทีระบุในรายการ
2.ค่าอาหาร 10 มือ
3.ค่าเรื อเฟอร์รี ไป-กลับ เกาะช้าง
4.ค่ารถตูร้ ับ-ส่ง ภายในเกาะช้าง
5.ค่ารถกระบะขนสัมภาระ
6.ค่าแพ็คเกจดํานําเกาะรัง โดยเรื อใหญ่

7. ค่าเครื องดื มบริ การบนรถ
8.ค่าทีพัก 2 คืน ตามทีระบุในรายการ
.ค่าห้องจัดเลียง
10.คาราโอเกะ
11.ค่าทิปคนขับ,ไกด์,ทางด่วน
.ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิ น , , บาท

ราคานี ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์
-ค่าภาษีต่างๆ

-ค่าอาหารสังพิเศษ,ค่าเครื องดืมแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนําติดตัวไปดวย
 บัตรประจําตัวประชาชน,ร่ มกันแดด, รองเท้าแตะ, ชุดเล่นนําทะเล, แว่นตาว่ายนํา,แว่นกันแดด,ยาประจําตัว,
พาวเวอร์แบ็งค์

หมายเหตุ

.รายการท่องเทียวนี อาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทังนี ถือเป็ นเอกสิทธิของผูจ้ ดั โดยยึดถือตาม
สภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทัวร์ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีนอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ อาทิ การเกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน ความไม่สงบภายในประเทศ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
.กรุ ณาแจ้งชือ-นามสกุลจริง ของผูเ้ ดินทาง พร้อมแจ้งอายุ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย วัน เพือทําประกันการเดิ นทาง
มิเช่นนันทางผูจ้ ดั จะถื อว่าท่านสละสิทธ์ในการทําประกันการเดินทาง
.บริษัทขอสวนสิทธิในการปฎิเสธการร่วมเดินทาง หาก ณ วันเดินทางท่านมีไข้สงู มากกว่า . องศา
.ในกรณีทีกรุ๊ปไม่สามารถเดินทาง ทังจากสถาณการณ์โรคติ ดต่อโควิด19 หรือการประกาศภาวะเคอร์ฟิว บริ ษทั จะ
ทําการคืนเงิ นให้กบั ท่าน โดยจะหักตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง ทังนี บริ ษทั จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลักเสมอ
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