
  

 

#เทีย่วสุขใจไปชลบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์
แกรนดแ์คนยอนคีรี  เข้าชมปราสาทสัจธรรม  

 

แกรนดแ์คนยอนครีี-ปราสาทสัจธรรม-สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่- 
ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ-เขาชจีรรย-์ไร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดชลบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรบัฟัง
เรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัชลบรุแีละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.ชลบุรี น าทา่นเดินทางสูแ่ยกคีรี เพ่ือชมวิวท่ีสวยงามของแกรนดแ์คนยอนครีี เหมืองหินเก่าท่ี 
ปัจจบุนัปิดท าการไปแลว้ แตด่ว้ยวิวท่ีสวยงามมีบอ่น า้สีเขียวขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยหินและดินท่ีรวมตวักนัคลา้ย
ภเูขาเลก็ๆ มีลวดลายแปลกตาทัง้ในสว่นของวิวที่คลา้ยแก
รนดแ์คนยอน และกองหินดินสีขาวเทาคลา้ยภเูขาหิมะ ท า
ใหมี้การพฒันาพืน้ท่ีใหก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและจดุ
ถ่ายภาพแบบอนัซีนสดุคลูของชลบรุ ีน าทา่นเดินไปที่จดุชม
วิวแบบกวา้งไกลและวิวของภเูขาหิมะ ซึง่เกิดจากดินทราย
และหินขนาดเหลก็สีขาวเทา คลา้ยกบัหินท่ีน ามาใชท้  าถนน
ยางมะตอยรวมตวักนัจนกลายเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มองแลว้ลกัษณะคลา้ยภเูขาขนาดเลก็ เม่ือถกูน า้ฝนกดัเซาะท า
ใหเ้กิดรอ่งรอยและริว้ลายตามธรรมชาติ บวกกบัมีสีเทาขาว มอง
แลว้คลา้ยเนินหิมะ จงึเป็นท่ีมาของช่ือ ภเูขาหิมะ ท่ีดสูวยงาม
แปลกตา จึงกลายเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมาถ่ายภาพพอรต์เทรทชิคๆ 
เท่ๆ  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ปราสาทสัจธรรม ปราสาทท่ีท า
ดว้ยไมท้ัง้หลงัใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ชาวบา้นเรยีกวา่วงั
โบราณหรอืปราสาทไม ้อาคารทัง้หลงัรวมถงึตวัลอ็คตา่งๆ ไมมี่
การใชต้ะป ูใชล้กัษณะการเขา้เดือย ไมแ้บบไทยหรอืใสส่ลกัไม ้ปราสาทหลงันีส้รา้งขึน้เพ่ือบอกเลา่เรื่องราวของศาสนา 
จรยิธรรม อารยธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของชาวเอเชียตะวนัออก สะทอ้นถึงวฒันธรรมในอดีตสูรู่ปองคเ์ทพตา่งๆ 
ปราสาทสจัธรรมยงัไดร้บัรางวลัประเภทรายการแหลง่ทอ่งเท่ียวดีเดน่
จากรางวลัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทยประจ าปี พ.ศ.2551 อีกดว้ย 
ปราสาทแหง่นีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกวา่ 20 ปี โดยยงัสรา้งไมเ่สรจ็
ดว้ยปัญหาของลมทะเลท าใหมี้การสกึหรอและตอ้งสรา้งเสรมิใหมอ่ยู่
ตลอดเวลา ใหเ้ดินชมพรอ้มรบัฟังเรื่องราวความเป็นมาและความรู ้
เก่ียวกบัการก่อสรา้งพรอ้มชมการแสดงนาฏศิลป์ จากนัน้น าทา่นเดินทาง
สูส่ะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่ เดิมช่ือบางเสน่หแ์ลว้เรียกเพีย้นเป็นบางเสร ่เป็นหมูบ่า้นชาวประมงเก่าแก่แหง่



หนึ่งของ จ.ชลบรุ ีตัง้บา้นเรอืนไปตามแนวชายฝ่ังทะเล มีเรอืหาปลาขนาดเลก็จอดเรยีงรายอยู ่อีกดา้นเป็นชายหาดท่ีมี
ความยาวกวา่ 1,500 เมตร สดุปลายหาดเป็นสะพานปลา ใหท้า่นแวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกบัหมูบ่า้นประมง
และสะพานปลา และใหเ้วลาทา่นอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูท่า่เทียบเรือน า้ลกึจกุเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร บรเิวณฐานทพัเรือสตั
หีบ เป็นเรอืบรรทกุเครื่องบินขึน้ลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอรข์องราชนาวีไทย เป็นเรอืรบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีมีใน
กองทพัเรอื โดยเรอืล  านีต้อ่ขึน้ท่ีอู่ตอ่เรอืบาซาน เมืองโรตา้ในประเทศสเปนและเดินทางมาถงึประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 
สิงหาคม พ.ศ.2540  เรอืรบหลวงจกัรีนฤเบศรไดร้บั
พระราชทานช่ือจากพระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชว่า "จกัรนีฤเบศร"์ หมายถึง 
ผูย้ิ่งใหญ่แหง่ราชวงศจ์กัรี เป็นเรือท่ีมียทุโธปกรณท่ี์
ทนัสมยั มีระบบเรดา้หต์รวจการณร์ะยะไกล ในเวลาปรกติ
เรอืจกัรีนฤเบศรจ์ะเป็นฐานปฏิบตัิการคุม้ครองประโยชน์
ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและรกัษาสิ่งแวดลอ้มในทะเล ในยามสงครามจะท าหนา้ท่ีควบคมุและบงัคบั
บญัชากองเรอืในทะเลทัง้หมดและเป็นฐานจอดเครื่องบินและควบคมุการปฏิบตัิงานปอ้งกนัภยัทางอากาศอีกดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่ขาชจีรรย ์จดัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแหง่หนึ่งของ จ.ชลบรุ ีใหท้า่นกราบ
สกัการะและเก็บภาพกบัฉากหลงัท่ีเป็นผาแกะสลกัท่ีมีพระพทุธรูปแกะสลกัในลกัษณะพระพทุธฉายท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก เพ่ือเป็นพระพทุธรูปประจ ารชักาลท่ี 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัิปีท่ี 
50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
เป็นพระพทุธรูปแบบประทบันั่งปางมารวิชยัเลียนแบบพระ
พทุธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทยัผสมลา้นนา ความสงู 109 
เมตร เขาชีจรรย ์ถกูสรา้งขึน้มาจากพระราชด ารขิองสมเด็จ
พระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก 
เม่ือครัง้ยงัด ารงต าแหน่งเป็นสมเดจ็พระญาณสงัวร เจา้อาวาส
วดับวรนิเวศวิหาร ซึง่ทรงเสียดายเขาชีจรรยท่ี์มีภมูิทศันย์ิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่ก าลงัถกูระเบิดท าลายทกุ
วนั จึงทรงด ารท่ีิจะอนรุกัษเ์ขาชีจรรยใ์หค้งช่ืออยูคู่ก่บัเขาชีโอน ซึง่มีสว่นหนึ่งอยู่ในเขตสงัฆาวาสของวดัญาณสงัวรา
รามวรมหาวิหาร ดว้ยการสรา้ง พระพทุธรูปแกะสลกับนหนา้ผาเขาชีจรรยใ์หเ้ป็นปชูนียสถานส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชมีพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานพระบรมราชานญุาตพระราชทานนาม
พระพทุธรูปวา่ "พระพทุธมหาวชิรอตุตโมภาสศาสดา" 
มีความหมายวา่  พระพทุธเจา้ทรงเป็นศาสดาที่รุง่
เรื่องสวา่งประเสรฐิ ดจุดงัมหาวชิระ จากนัน้น าทา่น
ปิดทา้ยรายการดว้ยการเดินทางสูไ่ร่องุ่นซลิเวอร์
เลค ไมไ่กลจากเมืองพทัยา เป็นอาณาจกัรท่ีทัง้ผลิตและจ าหน่ายองุ่นสด ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นและลา่สดุเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวประจ าเมืองพทัยา มีการปรบัปรุงภมูิทศันไ์รองุ่นแหง่นีใ้หมี้ความสวยงามมีบรรยากาศคลา้ยอยู่
ตา่งประเทศเลยทีเดียว ใหท้า่นเดินชมความสวยงามและสมัผสัอากาศอนับรสิทุธ์ิพรอ้มทัง้เลือกซือ้องุ่นสดพนัธุดี์จาก
ไรร่วมถึงผลติภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นมากมาย เช่น น า้องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลกูเกด และอื่นๆ 



 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดอืน มกรำคม-มีนำคม2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 1,599.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    วงเงินทา่น

ละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและคา่
เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจากการจอง
ทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  
เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมีการเรยีก
เก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 



● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้ปรับ

อากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืเล่ือนการ
เดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, เหตกุารณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่นบรกิารท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยูก่บัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทางบรษัิทฯ 

ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


