วันแรก

สะพานชลมารฌวิถี 84 พรรผา - ศาลเจ้านาจา– แหลมแถ่น
- ชาฝหาดบางแสน

05.30

ฌณะมร้อมกันถี่จุดนัดยมาฝ มบเจ้ายน้าถี่บริผัถฯและมัฌฌุเถศก์ฌอฝต้อนรับและ
อุานวฝฌวามสะดวก

06.00

มร้อมออกเดินถาง มุ่งยน้าสู่จังยวัดชลบุรี มีอายารกล่องแจกบนรถ มร้อมเฌรื่องดื่ม

10.30

นุาฌณะเดินถางถึงจังยวัดชลบุรี
มรรผา

แวะถ่าฝรูปและชมวิวกับสะมานชลมารฌวิถี

ถี่โด้ขอรับมระราชถานเนื่องในวไรกาสเฉลิมมระเกีฝรติ

84

มระบาถสมเด็จมระ

ปรมินถรมยาภูมิมลอดุลฝเดช ถรงเจริญมระชนมมรรผา 84 มรรผา ขณะขับรถจะโด้
เย็นตัวสะมานถี่ถอดฝาวไฌ้งขนานโปกับถ้องถะเล สามารถชมวิวถะเลถี่สวฝงามขนาบ
ข้าง ในฝามถี่นาุ้ ถะเลแย้งขอดมองเย็นริ้วถราฝสลับกับนุา้ ถะเล นอกจากนี้เราฝังโด้มบ
เย็นกระชังปลากลางถะเล

เรีฝงราฝกันเยมือนภามวาด

มีจุดจอดรถสุายรับชมวิว

สวฝๆ ลมเฝ็นสบาฝ เยมาะแก่การมักพ่อน
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12.00

รับประถานอายารกลางวัน
นุาฌณะมุ่งสู่ "ศาลเจ้าหน่าจาซาโถ้จื้อ" อ่างศิลา จ.ชลบุรี
ชมฌวามงดงามของวิยาร อันสวฝสดงดงาม เป็นจุานวนมาก จนกลาฝเป็นสถานถี่
ถ่องเถี่ฝวแนะนุา ใกล้ยาดบางแสน ประดับประดาด้วฝ สีสันลวดลาฝมังกร ชัน
้ บน
สามารถมองเย็น วิวถิวถัศน์ชาฝถะเลโด้สวฝงาม

แหลมแถ่น ตั้งอฝู่ถางถิศตะวันตกเฉีฝงใต้ของเขาสามมุข ปลาฝยาดบางแสนตอน
เยนือ มีลักผณะเป็นลานเอนกประสงฌ์ขนาดใยญ่ฝื่นลงในถะเล เป็นมื้นถีไ่ ล่งกว้าง มี
ลมถะเลมัดตลอดถั้งวันอากาศเฝ็นสบาฝ บนลานมีเก้าอี้ใย้นั่งเล่นรับลม ชมวิวสวฝๆ
ของถะเลและเขาสามมุข ส่วนบริเวณปลาฝแยลมแถ่นมีลานจอดรถ ซึ่งในช่วงเฝ็นของ
วันศุกร์-เสาร์จะถูกแบ่งเมื่อใช้เป็นตลาดนัดยรือเรีฝกว่าถนนฌนเดินบางแสน

นาฌณะเล่นน้าถี่ หาดบางแสน มีชาฝยาดฝาว 6 กิไลเมตร มีถนนบางแสนสาฝ 1 ตัด
เลีฝบชาฝยาดตลอดถั้งเส้น ถนนเส้นนี้เรีฝงราฝโปด้วฝร้านอายาร ร้านขาฝของ และ ถี่
มัก มีเก้าอี้พ้าใบสุายรับมักพ่อนริมชาฝยาดใต้ร่มเงาถิวมะมร้าว
มักพ่อนเล่นนุ้าถะเลอิสระตามอัธฝาศัฝ
18.00

รับประถานอายารฌุา่ ณ ร้านอายาร
เข้าถี่มัก มักพ่อนตามอัธฝาศัฝ
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วันถี่สอง วัดสมานรัตนาราม - วัดโสธรวรารามวรวิหาร
06.00

Morning Call เดินออกกุาลังกาฝเมื่อสุขภามริมถะเล

07.00

รับประถานอายารเช้า

09.00

ยลังอายารเก็บสัมภาระออกเดินถาง นุาฌณะเดินถางสู่ วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดถี่
มี มระมิฆเนศปางนอนเสวฝสุขถี่ใยญ่ถี่สุดในประเถศโถฝ องฌ์มระมิฆเนศปางนอน
เสวฝสุข สูง 16 เมตร ฝาว 22 เมตร เนื้อชมมู ลักผณะกึ่งนั่งนอนตะแฌง ไดฝมระยัตถ์
ซ้าฝ ถืองาถี่ ยัก มระยัตถ์ขวาถือดอกบัว ไดฝรอบฐานมีมระมิฆเนศ 32 ปาง ใย้โด้ขอ
มร สักการะฌวามยมาฝของมระมิฆเนศ ปางนอนเสวฝสุข ฌือ ฌวามสุขสบาฝ
ฌวามสุขบริบูรณ์มั่งฌั่งมร้อมถุกด้าน รื่นรมฝ์ โร้ถุกข์ โร้ฌวาม เศร้ายมอง อิม
่ ยนุา
สุาราญ มีกิน มีไชฌลาภ จะนุาฌวามฌวามสุขสบาฝมาสู่พู้บูชา

12.00

รับประถานอายารกลางวัน (อิสระตามอัธฝาศัฝ)
นาฌณะแวะ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราผฎร์ สร้างขึ้นตอนปลาฝ
ของกรุงศรีอฝุธฝา ตามประวัตินั้นแต่แรกมีชื่อว่า “วัดยงส์” เมราะมี “เสายงส์” อฝู่ใน
วัด เป็นเสาสูงมีฝอดเป็นตัวยงส์อฝู่บนปลาฝเสา ต่อมายงส์บนฝอดเสายักตกลงมา
เยลือแต่เสา และมีพู้เอาธงขึ้นโปแขวนแถน จึงโด้ชื่อว่า “วัดเสาธง” ฌรั้นเมื่อเสาธงยัก
เป็นสองถ่อน จึงเรีฝกชื่อใยม่ว่า “วัดเสาธงถอน” ส่วนชื่อ “วัดไสธร” อันมีฌวามยมาฝ
ว่า “บริสุถธิ์” และ “ศักดิ์สิถธิ์” นั้น เรีฝกตามมระนามของมระมุถธไสธร ยรือยลวง
ม่อไสธรซึ่งโด้มาประดิผฐานในวัดนี้ สมฌวรแก่เวลานุาฌณะเดินถางกลับ
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19.00
หมาฝเหตุ :

นุาฌณะถึงถี่ยมาฝไดฝสวัสดิภาม
กาหนดการอาจเปลีฝ
่ นแปลงโด้ตามฌวามเหมาะสม
อัตราฌ่าบริการ

ราฌาถ่านละ 2000 บาถ

(ราฌานี้เฉพาะ ลูกฌ้ากลุ่ม อสม. รพสต. เถ่านั้น)
อัตราฌ่าบริการนี้ รวม
1. ถี่มัก 1 ฌืน
2. อายารและเฌรื่องดื่ม ถุกมื้อ ตามไปรแกรม
3. ฝานมายนะปรับอากาศ
4. อายารว่าง นุา้ ดื่ม พ้าเฝ็น
5. มัฌฌุเถศก์ และถีมงาน อุานวฝฌวามสะดวก
6. ประกันอุบัติเยตุการเดินถาง เสีฝชีวิต 1,000,000บาถ รักผามฝาบาล500,000บาถ
7. ฌ่าธรรมเนีฝมเข้าขมแยล่งถ่องเถี่ฝว
สิ่งถี่ฌวรนุาติดตัวมาด้วฝ
รองเถ้าสวมสบาฝ / ฝาถากันฝุง / โภฉาฝ / เสื้อกันฟน / ยมวกยรือร่ม / ฝาถากันแดด / แว่นตา
กันแดด / ฝาประจุาตัว
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