
 
 

เดินทาง : เมษายน-ธนัวาคม 2564 

ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

 



ชลบรุ.ี..แค่น้ีใกลก้รงุเทพ (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-ชลบรุี-สวนไทย-ไรอ่ง ุ่นซิลเวอรเ์ลค-เขาชีจรรย-์ตลาดน ้า 4 ภาค-The Sky Gallery-ศาลเจา้นา

จา-จดุชมวิวเขาสามมขุ-รา้น Hill Mare-กรงุเทพฯ 

05.00 น. บริการรบั-ส่ง ลกูคา้ถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดนิทางที่สะดวกยิ่งขึน้ 

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแกท่่าน ออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ 

VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.ชลบรุ ี

07.00 น. น าท่านออกเดนิทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ ีที่จะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดนิทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.30 น. เดนิทางถึง สวนไทย อาณาจกัรแห่งความเป็นไทย บนเนือ้ท่ี 250 ไร่ จะพาเรายอ้นไปใชช้ีวิตกนิอยู่แบบ

ไทยดัง้เดมิ เรียนรูวิ้ถีชีวิตคนไทยใน 6 ภมูิภาค คือ เหนอื กลาง ใต ้อีสาน ตะวันตก ตะวันออก  และ

เพลิดเพลินไปกบัการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ท่ียงัคงอนรุกัษไ์วไ้ม่ใหจ้างหายไปตามกาลเวลา 

10.00 น. น าท่านเดนิทางชม ไร่อง ุ่นซิลเวอรเ์ลค เป็นอาณาจกัรทัง้ผลิตและจ าหนา่ยอง ุน่สด ผลิตภณัฑแ์ปรรปู

จากอง ุน่ นอกจากจะสามารถกนิลมชมวิว สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิภายในไร่อง ุน่ซิลเวอรเ์ลคแลว้ ตรง

ขา้มไร่อง ุน่ยงัมีรา้นอาหาร ที่ทางไร่ไวค้อยบริการ นกัท่องเที่ยว บรรยากากาศของรา้น สีสันสวยงาม

มองเห็นวิวไกลสดุตา 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เขาชีจรรย ์ชมพระพทุธรปูแกะสลักบนหนา้ผาหินในลกัษณะพระพทุธฉายท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในโลก เพื่อเป็นพระพทุธรปูประจ ารชักาลท่ี 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในวโรกาสทรงครอง

สิริราชสมบตัปีิท่ี 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชป็นพระพทุธรปูแบบประทบั

นัง่ปางมารวิชยัเลียนแบบพระพทุธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทยัผสมลา้นนา ความสงู 109 เมตร 

12.00 น. น าท่านเดนิเล่นชม ตลาดน ้า 4 ภาค ศนูยร์วมการอนรุกัษว์ัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย

ทัง้ 4 ภาคมารวมไวใ้นท่ีเดยีวกนั หมู่เรือนไมท้ัง้ 4 ตา่งบอกเล่ารปูแบบชีวิตความเป็นอยูอ่ย่างไทยเมื่อ

ครัง้อดตี นกัท่องเที่ยวสามารถร่องเรือชมรอบๆตลาดน า้ อ่ิมเอมไปกบัอาหารไทยในแตล่ะภาคทัง้หมป้ิูง 

กว๋ยเตีย๋วเรือ ผดัไทยรอ้นๆ ในส่วนของลานกจิกรรมมีมมุจ าหนา่ยสินคา้หัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นเซรามิก 

เคร่ืองเงนิ ผลิตภณัฑจ์กัสาน เฟอรน์เิจอรไ์ม ้งานหวาย ผา้มดัยอ้ม ผา้บาตกิ และงานแฮนดเ์มด อิสระ

อาหารกลางวนั ใหล้กูคา้ไดเ้ดินช็อป เดินชม ตามอัธยาศยั 

13.00 น. น าท่านชมวิวรา้น The Sky Gallery ตัง้อยู่ริมหาดสามารถมองเห็นวิวอ่าวพทัยาไดอ้ยา่งชดัเจน ภายใน

รา้นจะเป็นพื้นท่ี Open Air ทัง้หมด โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนมีหลงัคา และบริเวณเปิดโล่ง มี

พื้นท่ีนัง่รบัประทานอาหารบนหาดทรายดว้ย 

15.30 น. น าท่านไหวเ้ทพ ศาลเจา้นาจา หรือ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ตัง้อยู่ท่ีอ่างศิลา เป็นท่ีศรัทธาของ

คนในทอ้งถ่ินอย่างมาก แตล่ะวันนกัท่องเที่ยวมากราบไหวข้อพร ใหเ้ป็นสิริมงคลจ านวนมาก ส าหรบัตวั

วิหารนัน้ มีการกอ่สรา้งแบบสไตลจี์น รวมทัง้ภาพเขยีนผนงัทกุชัน้ องคเ์ทพเจา้หนา่จาซาไทจ้ื้อ ไดจ้ าลอง

มาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน มี 3 ปาง ประดษิฐานอยู่ท่ีชัน้ท่ี 2 ของวิหาร ส าหรบัชัน้ท่ี 3 เป็นท่ี

ประดษิฐานของ องคเ์ง็กเซียนฮอ่งเต ้ผูเ้ป็นใหญ่แห่งสวรรค ์และองคเ์ทพไทอ่ื้นๆ ส่วนชัน้บนสดุ

ประดษิฐานพระศรีศากยมนุพีระพทุธเจา้ และพทุธเจา้อีก 5 พระองค ์

17.00 น. น าท่านชม จดุชมวิวเขาสามมขุ แลนดม์ารค์แห่งใหม่บางแสน และพาท่านแวะถ่ายรปูสวยๆ ท่ี Hill 

Mare รา้นอาหาร คาเฟ่ บรรยากาศด ีวิวหลกัลา้น ชมวิวแบบพาโนรามา ดืม่ด า่ช่วงเวลาสดุดีๆ วิวสวยๆ

กบัเพื่อนหรือคนพิเศษยามค า่คืนแสนโรแมนตกิ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัจดุหมาย

ปลายทาง 

20.00 น. น าท่านส่งถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 



เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 1,690 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

Date วันท่ีเดนิทาง  เดือนท่ีเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์(วันแรงงาน) 1 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 2 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชยแรงงาน) 3 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอังคาร (วันฉตัรมงคล) 4 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 8 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 9 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 15 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 22 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันวิสาขบชูา) 26 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 29 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบดี  

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี) 3  มิถนุายน 2564 

 

1,690.- 

 

VAN 

วันเสาร ์ 5  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 6  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 12  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 19  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 26  มิถนุายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 3  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 4  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 10  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 17  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันศกุร ์ 23  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ (วันอาสาฬหบชูา) 24  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์(วันเขา้พรรษา) 25  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันจนัทร ์(วนัหยดุชดเชยวันอาสาฬหบชูา) 26  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 



วันอังคาร 27  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันพธุ (วันเฉลิมพระชนมพรรษ ร.10) 28  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 29  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันศกุร ์ 30  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 31  กรกฎาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 1  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 7  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 8  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันพฤหัสบดี (วันแมแ่ห่งชาติ) 12  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันศกุร ์ 13  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 14  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 21  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 28  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29  สิงหาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 4  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 5  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 11  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 18  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 25  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  กนัยายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 2  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 3  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 9  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันพธุ (วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 13  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 14  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันศกุร ์ 15  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 16  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันศกุร ์ 22  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์(วันปิยมหาราช) 23  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชย วันปิยมหาราช) 25  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 



วันเสาร ์ 30  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 31  ตลุาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 6  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 7  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 13  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 20  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 27  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28  พฤศจิกายน 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 4  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 5  ธันวาคม 2564 

 

1,690.- 

 

VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชย) 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 6  ธันวาคม 2564 

 

1,690.- 

 

VAN 

วันศกุร ์(วันรฐัธรรมนญู) 10  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 11  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 18  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันเสาร ์ 25  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  ธันวาคม 2564 1,690.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 9 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ 

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 9 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดืม่ ขนม บริการตลอดการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

 

 

 



อัตราน้ีไมร่วม 

× ค่าธรรมเนยีมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสนิน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการ

เดนิทาง 

4. กอ่นการเดนิทาง 5 วัน ลกูคา้ตอ้งท าการส่งโลเคชัน่ท่ีพกัอาศยั มาใหก้บัเจา้หนา้ที่ เพื่อท าการจดัเสน้ทางของรถ

ตูใ้นการรบั-ส่ง 

5. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือกอ่นวันเดนิทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลือ่นการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรือมี
การปรบั ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดนิทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกดิการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


