
  

 

#เท่ียวสุขใจไปชลบุรี เท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์
แกรนดแ์คนยอนคีรี  เข้าชมปราสาทสัจธรรม  

 

แกรนดแ์คนยอนคีรี-ปราสาทสัจธรรม-สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่- 
ถา่ยรูปกับเรือรบหลวงจกัรีนฤเบศ-เขาชีจรรย-์ไร่องุน่ซิลเวอรเ์ลค 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดชลบุร ีจงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทาง
รบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวัดชลบุรแีละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอื
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี น  าท่านเดินทางสูแ่ยกคีร ีเพื่อชมวิวที่สวยงามของแกรนดแ์คนยอนคีรี เหมือง
หินเก่าที่ปัจจบุนัปิดท าการไปแลว้ แต่ดว้ยวิวที่สวยงามมีบ่อน  า้สเีขียวขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยหินและดินที่
รวมตัวกนัคลา้ยภูเขาเลก็ๆ มีลวดลายแปลกตาทัง้
ในสว่นของวิวที่คลา้ยแกรนดแ์คนยอน และกองหิน
ดินสขีาวเทาคลา้ยภูเขาหิมะ ท  าใหม้ีการพฒันา
พืน้ที่ใหก้ลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวและจดุถ่ายภาพ
แบบอนัซีนสดุคลูของชลบุร ีน  าท่านเดินไปที่จดุชม
วิวแบบกวา้งไกลและวิวของภูเขาหิมะ ซึ่งเกิดจาก
ดินทรายและหินขนาดเหลก็สขีาวเทา คลา้ยกบัหินที่น  ามาใชท้  าถนนยางมะตอยรวมตวักนัจนกลายเป็นเนิน
ดินขนาดใหญ่ มองแลว้ลกัษณะคลา้ยภูเขาขนาดเลก็ เมื่อถกูน  า้ฝนกดัเซาะท าใหเ้กิดรอ่งรอยและริว้ลายตาม
ธรรมชาติ บวกกบัมีสเีทาขาว มองแลว้คลา้ยเนินหิมะ จงึเป็นที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะ ที่ดสูวยงามแปลกตา จึง
กลายเป็นสถานที่ที่นิยมมาถ่ายภาพพอรต์เทรทชิคๆ เท่ๆ จากนัน้น  าท่านเดินทางสูป่ราสาทสัจธรรม 
ปราสาทที่ท  าดว้ยไมท้ั้งหลงัใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ชาวบา้นเรียกว่าวงัโบราณหรอืปราสาทไม ้อาคารทัง้
หลงัรวมถึงตวัลอ็คต่างๆ ไม่มีการใชต้ะป ูใชล้กัษณะการ
เขา้เดือย ไมแ้บบไทยหรอืใส่สลกัไม ้ปราสาทหลงันีส้รา้ง
ขึน้เพื่อบอกเลา่เรื่องราวของศาสนา จริยธรรม อารยธรรม
และวฒันธรรมอนัดีงามของชาวเอเชียตะวนัออก สะทอ้น
ถงึวฒันธรรมในอดีตสู่รูปองคเ์ทพต่างๆ ปราสาทสจัธรรม
ยงัไดร้บัรางวัลประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นจาก
รางวัลอตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจ าปี พ.ศ.2551 อีกดว้ย ปราสาทแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่า 20 
ปี โดยยงัสรา้งไม่เสรจ็ดว้ยปัญหาของลมทะเลท าใหม้ีการสกึหรอและตอ้งสรา้งเสรมิใหม่อยู่ตลอดเวลา ให้
เดินชมพรอ้มรบัฟังเรื่องราวความเป็นมาและความรูเ้ก่ียวกบัการก่อสรา้งพรอ้มชมการแสดงนาฏศิลป์ จากนัน้



น าท่านเดินทางสูส่ะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่ เดิมช่ือบางเสน่หแ์ลว้เรยีกเพีย้นเป็นบางเสร ่เป็น
หมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่แห่งหนึ่งของ จ.ชลบุร ีตัง้บา้นเรอืนไป
ตามแนวชายฝ่ังทะเล มีเรอืหาปลาขนาดเล็กจอดเรยีงรายอยู่ อีก
ดา้นเป็นชายหาดที่มีความยาวกว่า 1,500 เมตร สดุปลายหาด
เป็นสะพานปลา ใหท้่านแวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกบั
หมู่บา้นประมงและสะพานปลา และใหเ้วลาท่านอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสูท่่าเทียบเรอืน  า้ลกึจกุเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงจกัรีนฤเบศร บรเิวณฐาน
ทพัเรอืสตัหีบ เป็นเรอืบรรทุกเครื่องบินขึน้ลงทางด่ิงและเฮลคิอปเตอรข์องราชนาวีไทย เป็นเรอืรบที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุเท่าที่มีในกองทพัเรอื โดยเรอืล  านีต่้อขึน้ที่อู่ต่อเรอืบาซาน เมืองโรตา้ในประเทศสเปนและเดินทาง
มาถงึประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม พ.ศ.
2540  เรอืรบหลวงจักรนีฤเบศรไดร้บั
พระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "จกัรนีฤ
เบศร"์ หมายถงึ ผูย่ิ้งใหญ่แห่งราชวงศจ์ักรี 
เป็นเรอืที่มียทุโธปกรณท์ี่ทนัสมัย มีระบบ
เรดา้หต์รวจการณร์ะยะไกล ในเวลาปรกติเรอืจักรนีฤเบศรจ์ะเป็นฐานปฏิบติัการคุม้ครองประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยและรกัษาสิ่งแวดลอ้มในทะเล ในยามสงครามจะท าหนา้ที่ควบคมุและบงัคบั
บญัชากองเรอืในทะเลทั้งหมดและเป็นฐานจอดเครื่องบินและควบคมุการปฏิบติังานป้องกนัภัยทางอากาศอีก
ดว้ย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย ์จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุร ีให้
ท่านกราบสกัการะและเก็บภาพกบัฉากหลงัที่เป็นผาแกะสลกัที่มีพระพทุธรูปแกะสลกัในลกัษณะพระพทุธ
ฉายที่ใหญ่ที่สดุในโลก เพื่อเป็นพระพทุธรูปประจ า
รชักาลที่ 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องใน
วโรกาสทรงครองสริิราชสมบัติปีที่ 50 ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
เป็นพระพทุธรูปแบบประทบันั่งปางมารวิชยัเลียนแบบ
พระพทุธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทัยผสมลา้นนา ความ
สงู 109 เมตร เขาชีจรรย ์ถูกสรา้งขึน้มาจากพระราชด ารขิองสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราชสกล
มหาสงัฆปริณายก เมื่อครัง้ยงัด ารงต าแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสงัวร เจา้อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรง
เสยีดายเขาชีจรรยท์ี่มีภูมิทศันย่ิ์งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่ก าลงัถูกระเบิดท าลายทกุวนั จงึทรงด ารทิี่จะ
อนรุกัษ์เขาชีจรรยใ์หค้งชื่ออยู่คู่กบัเขาชีโอน ซึ่งมีสว่นหนึ่งอยู่ในเขตสงัฆาวาสของวดัญาณสงัวราราม
วรมหาวิหาร ดว้ยการสรา้ง พระพทุธรูปแกะสลกับนหนา้ผาเขาชีจรรยใ์หเ้ป็นปชูนียสถานส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานพระบรมราชานญุาตพระราชทานนามพระพทุธรูปว่า "พระพทุธมหาวชิรอตุตโมภาสศาสดา" มี



ความหมายว่า  พระพทุธเจา้ทรงเป็น
ศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสรฐิ ดจุดงัมหา
วชิระ จากนั้นน  าท่านปิดทา้ยรายการดว้ย
การเดินทางสู่ไร่องุน่ซิลเวอรเ์ลค ไม่ไกล
จากเมืองพทัยา เป็นอาณาจักรที่ทั้งผลติ
และจ าหน่ายองุ่นสด ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากองุ่นและลา่สดุเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าเมืองพทัยา มีการ
ปรบัปรุงภูมิทัศนไ์รองุ่นแห่งนีใ้หม้ีความสวยงามมีบรรยากาศคลา้ยอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียว ใหท้่านเดินชม
ความสวยงามและสมัผัสอากาศอนับริสทุธ์ิพรอ้มทัง้เลอืกซือ้องุ่นสดพนัธุดี์จากไร่รวมถงึผลติภัณฑแ์ปรรูปจาก
องุ่นมากมาย เช่น น  า้องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลกูเกด และอื่นๆ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,599.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 



X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


