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#เทีย่วสุขใจไปชลบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์
แกรนดแ์คนยอนคีรี  เข้าชมปราสาทสัจธรรม  

 

แกรนดแ์คนยอนคีรี-ปราสาทสัจธรรม-สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่- 
ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ-เขาชีจรรย-์ไร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ดื่ม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวดัชลบุร ีจงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทาง
รบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัชลบรุแีละสถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รือ
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี น าทา่นเดินทางสู่แยกคีรี เพื่อชมววิที่สวยงามของแกรนดแ์คนยอนครีี เหมือง
หินเก่าที่ปัจจบุนัปิดท าการไปแลว้ แต่ดว้ยววิที่สวยงามมีบ่อน า้สีเขียวขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยหินและดินที่
รวมตวักนัคลา้ยภเูขาเล็กๆ มีลวดลายแปลกตาทัง้
ในส่วนของวิวที่คลา้ยแกรนดแ์คนยอน และกองหิน
ดินสีขาวเทาคลา้ยภเูขาหิมะ ท าใหม้ีการพฒันา
พืน้ท่ีใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจดุถา่ยภาพ
แบบอนัซีนสดุคลูของชลบรุี น าท่านเดินไปท่ีจดุชม
วิวแบบกวา้งไกลและววิของภเูขาหิมะ ซึ่งเกิดจาก
ดินทรายและหินขนาดเหล็กสีขาวเทา คลา้ยกบัหินท่ีน ามาใชท้ าถนนยางมะตอยรวมตวักนัจนกลายเป็นเนิน
ดินขนาดใหญ่ มองแลว้ลกัษณะคลา้ยภเูขาขนาดเล็ก เมื่อถกูน า้ฝนกดัเซาะท าใหเ้กิดรอ่งรอยและริว้ลายตาม
ธรรมชาติ บวกกบัมีสีเทาขาว มองแลว้คลา้ยเนินหิมะ จึงเป็นท่ีมาของชื่อ ภเูขาหิมะ ท่ีดสูวยงามแปลกตา จงึ
กลายเป็นสถานท่ีที่นิยมมาถ่ายภาพพอรต์เทรทชคิๆ เท่ๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ปราสาทสัจธรรม 
ปราสาทท่ีท าดว้ยไมท้ัง้หลงัใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 
ชาวบา้นเรยีกวา่วงัโบราณหรือปราสาทไม ้อาคารทัง้หลงั
รวมถงึตวัล็อคต่างๆ ไม่มกีารใชต้ะป ูใชล้กัษณะการเขา้
เดือย ไมแ้บบไทยหรือใส่สลกัไม ้ปราสาทหลงันีส้รา้งขึน้
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของศาสนา จรยิธรรม อารยธรรม
และวฒันธรรมอนัดงีามของชาวเอเชียตะวนัออก สะทอ้น
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ถึงวฒันธรรมในอดีตสู่รูปองคเ์ทพต่างๆ ปราสาทสจัธรรมยงัไดร้บัรางวลัประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น
จากรางวลัอตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจ าปี พ.ศ.2551 อีก
ดว้ย ปราสาทแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่า 20 ปี โดยยงั
สรา้งไม่เสรจ็ดว้ยปัญหาของลมทะเลท าใหม้ีการสกึหรอและตอ้ง
สรา้งเสรมิใหม่อยูต่ลอดเวลา ใหเ้ดินชมพรอ้มรบัฟังเรื่องราว
ความเป็นมาและความรูเ้ก่ียวกบัการก่อสรา้งพรอ้มชมการแสดง
นาฏศิลป์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สะพานปลาหมู่บ้านประมง
บางเสร่ เดิมชื่อบางเสน่หแ์ลว้เรียกเพีย้นเป็นบางเสร ่เป็นหมู่บา้นชาวประมงเกา่แก่แหง่หน่ึงของ จ.ชลบรุี ตัง้
บา้นเรือนไปตามแนวชายฝ่ังทะเล มีเรือหาปลาขนาดเล็กจอดเรียงรายอยู่ อีกดา้นเป็นชายหาดที่มคีวามยาว
กว่า 1,500 เมตร สดุปลายหาดเป็นสะพานปลา ใหท้่านแวะถา่ยรูปเก็บภาพบรรยากาศกบัหมู่บา้นประมง
และสะพานปลา และใหเ้วลาทา่นอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือน า้ลกึจกุเสมด็ แวะชมและถา่ยรูปกบัเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร บรเิวณฐาน
ทพัเรือสตัหีบ เป็นเรือบรรทกุเครื่องบินขึน้ลงทางดิง่และเฮลิคอปเตอรข์องราชนาวีไทย เป็นเรือรบท่ีมีขนาด
ใหญ่ที่สดุเทา่ที่มีในกองทพัเรือ โดยเรือล านีต้่อขึน้ท่ีอู่ต่อเรือบาซาน เมืองโรตา้ในประเทศสเปนและเดินทาง
มาถงึประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.
2540  เรือรบหลวงจกัรีนฤเบศรไดร้บั
พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชว่า "จกัรีนฤ
เบศร"์ หมายถึง ผูย้ิ่งใหญ่แหง่ราชวงศจ์กัรี 
เป็นเรือที่มียทุโธปกรณท์ี่ทนัสมยั มีระบบ
เรดา้หต์รวจการณร์ะยะไกล ในเวลาปรกติเรือจกัรีนฤเบศรจ์ะเป็นฐานปฏิบตัิการคุม้ครองประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัและรกัษาส่ิงแวดลอ้มในทะเล ในยามสงครามจะท าหนา้ที่ควบคมุและบงัคบั
บญัชากองเรือในทะเลทัง้หมดและเป็นฐานจอดเครื่องบินและควบคมุการปฏิบตัิงานป้องกนัภยัทางอากาศอีก
ดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย ์จดัเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอกีแห่งหนึง่ของ จ.ชลบรุี ให้
ท่านกราบสกัการะและเก็บภาพกบัฉากหลงัที่เป็นผาแกะสลกัที่มีพระพทุธรูปแกะสลกัในลกัษณะพระพทุธ
ฉายที่ใหญ่ที่สดุในโลก เพื่อเป็นพระพทุธรูปประจ า
รชักาลที่ 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิรริาชสมบตัิปีที่ 50 ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
เป็นพระพทุธรูปแบบประทบันั่งปางมารวชิยัเลียนแบบ
พระพทุธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทยัผสมลา้นนา ความ
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สงู 109 เมตร เขาชจีรรย ์ถกูสรา้งขึน้มา
จากพระราชด ารขิองสมเดจ็พระญาณ
สงัวรสมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆป
รณิายก เมื่อครัง้ยงัด ารงต าแหน่งเป็น
สมเด็จพระญาณสงัวร เจา้อาวาสวดับวร
นิเวศวิหาร ซึง่ทรงเสียดายเขาชจีรรยท์ี่มีภมูิทศันย์ิ่งใหญ่สงา่งามตามธรรมชาติ แต่ก าลงัถกูระเบิดท าลายทกุ
วนั จึงทรงด ารทิี่จะอนรุกัษเ์ขาชีจรรยใ์หค้งชื่ออยูคู่่กบัเขาชีโอน ซึง่มีส่วนหนึ่งอยูใ่นเขตสงัฆาวาสของวดั
ญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร ดว้ยการสรา้ง พระพทุธรูปแกะสลกับนหนา้ผาเขาชจีรรยใ์หเ้ป็นปชูนยีสถาน
ส าคญัทางพระพทุธศาสนา โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชมีพระมหากรุณาธิคณุ
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตพระราชทานนามพระพทุธรูปว่า "พระพทุธมหาวชิรอตุตโมภาส
ศาสดา" มคีวามหมายว่า  พระพทุธเจา้ทรงเป็นศาสดาที่รุง่เรื่องสว่างประเสรฐิ ดจุดงัมหาวชิระ จากนัน้น า
ท่านปิดทา้ยรายการดว้ยการเดินทางสู่ไร่องุน่ซิลเวอรเ์ลค ไม่ไกลจากเมืองพทัยา เป็นอาณาจกัรที่ทัง้ผลิต
และจ าหน่ายองุ่นสด ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นและล่าสดุเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าเมืองพทัยา มกีาร
ปรบัปรุงภมูิทศันไ์รองุ่นแห่งนีใ้หม้ีความสวยงามมีบรรยากาศคลา้ยอยูต่่างประเทศเลยทีเดียว ใหท้่านเดินชม
ความสวยงามและสมัผสัอากาศอนับรสิทุธ์ิพรอ้มทัง้เลือกซือ้องุ่นสดพนัธุด์ีจากไรร่วมถงึผลิตภณัฑแ์ปรรูปจาก
องุ่นมากมาย เช่น น า้องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลกูเกด และอื่นๆ 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ ส่งทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ออกเดนิทำงได้ทุกวนั ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,599.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์อ่นเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
✓ บรกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด 
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✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

X ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่สั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถงึบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมใิช่ความผิดของบรษิัททวัร ์บรษิัทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น *** 
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หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้เดินทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิหรือส่วน
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดนิทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัที่นั่งบนรถบสั (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล าดบัการจองและถือเป็นสิทธ์ิขาดของทาง

บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
บริษัท เอสทดีี ทราเวล 

  59 หมู่ 7 ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนญุาตเลขที่  11/08708 

HVG-CBI01-VAN1  

ช่องทางติดต่อ 

หากมีขอ้สงสยัใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ฝ่ายช่วยเหลือและส ารองที่นั่ง ท่ีท่านติดต่อ
ได ้ตลอดเวลาท าการบรษิัทฯระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ของวนัจนัทร-์วนัศกุร ์และ เวลา 
10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์วนัอาทิตยห์ยดุท าการ ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02-963-0414 
หรือ 092-405-4546 และทาง 

 Line Official : @vap6919t (ท าการตลอดเวลา) 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบญัชี : บรษิัทศรีไทยเดิม กรุ๊ป. จ ากดั(สาขาปากเกรด็) 

เลขบญัชี : 123-0-18724-3 

 
ธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อบญัชี บรษิัท ศรีไทยเดิม กรุ๊ป จ ากดั(สาขาถนนรชัดา-หว้ยขวาง)   

เลขท่ีบญัชี : 089-1113-23-4 

 


