
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :วนันี ้- มีนำคม 2564 

วันท่ี โปรแกรม 
อำหำร โรงแรม 

ระดับ 4 ดำว B L D 

วันแรก กรุงเทพ – สวนเสือศรีรำชำ – ตลำดน ้ำ 4 ภำค – อสิระพกัผ่อน - ✓ - 
Centra by Centara 

Maris Resort Jomtien 

วันท่ีสอง 
วัดญำณสังวรำรำม – เขำชีจรรย์ – ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค – 
หำดทรำยแก้ว – ตลำดหนองมน – เดินทำงกลบับ้ำน 

✓ ✓ - - 

 

WONDERFUL CHONBURI 

เท ีย่วใกล้ๆ  ได้ครบรส... 



 

 

วันแรก กรุงเทพ – สวนเสือศรีรำชำ – ตลำดน ้ำ 4 ภำค – อิสระพกัผ่อน 

08.00 น. คณะเดินทาง 4 ท่าน พร้อมกนั บริเวณจุดนดัพบ โดยพบเจา้หนา้ท่ีขบัรถรอใหก้ารตอนรับพร้อมน าเท่ียว 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี โดยรถตู้ปรับอำกำศ VIP จงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกของไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย คือ พทัยา นอกจากดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแลว้ยงัมีความส าคญัทางเศรษฐกิจส าคญัของภาคตะวนัออก ทั้งการคมนาคมขนส่ง และน ้ามนั เป็นตน้ 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนเสือศรีรำชำ ท่ีเกิดขึ้นมาจากแรงบนัดาลใจ ความมุ่งมัน่และตั้งใจ ท่ีจะให ้อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
เป็นแหล่งเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุเสือ และ จระเข ้เพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ โดยท่ีน่ีเปิด
ใหบ้ริการมาแลว้ 20 กวา่ปี บนเน้ือท่ีกวา่ 250 ไร่ เลยทีเดียว จุดเร่ิมตน้จากการเพาะพนัธ์ุเส้ือคร้ังแรกเม่ือปี 2532 จาก
เสือ 4 คู่ ขยายพนัธ์ุจนเปิดเป็นสวนเสือในปี 2540 ซ่ึงปัจจุบนัมีเสือถึง 400 ตวั โดยเน้นพนัธ์ุรอยลัเบงกอ เป็นหลกั 
และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ แถมยงัไดค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจไปกับน้องๆ แสน
น่ารัก รับรองวา่ตอ้งไดค้วามประทบัใจกลบัไปแน่นอน 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินเล่น ตลำดน ้ำ 4 ภำค สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมและเป็นศูนยร์วมของ กิจกรรม ความ

หลากหลายเก่ียวกบั การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ตลาดน ้ า 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไวท่ี้น่ี เป็นแหล่งรวม
สินคา้หตัถกรรมพื้นบา้น และแหล่งท่องเท่ียวเชิง วฒันธรรม มารวมไวจุ้ด เดียวกนั รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถี
ชีวิต ประเพณีวฒันธรรมไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชม ทศันียภาพตลาดน ้ ายอ้นร าลึก ประวติัศาสตร์การ
กสิกรรมไทย ท่ีแปลงเกษตรสาธิต และสมุนไพรไทย เป็นการท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

 



 

 

ค ่ำ  อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย 

 ท่ีพกั :  เซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ มำริส รีสอร์ต จอมเทียน  |  (Centra by Centara Maris Resort Jomtien) 
ท่ีอยู ่:   98/2 หมู่ 1 นาจอมเทียน, หาดจอมเทียน, พทัยา, ประเทศไทย, 20250   โทร : 038-103-333 

 
 

วันที่สอง วัดญำณสังวรำรำม – เขำชีจรรย์ – ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค – หำดทรำยแก้ว – ตลำดหนองมน – เดินทำงกลับบ้ำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดญำณสังวรำรำม เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีใกลพ้ทัยา ตั้งอยูใ่นต าบลหว้ยใหญ่ วดัแห่ง

น้ีมีสถานท่่ีท่ีส าคญัมีคุณค่าแก่การมาเยีย่มชมรวมไปถึงสถาปัฏยกรรมอนัสวยงามวิจิตร วดัญาณสังวรารามเป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ด้วยพื้นท่ีมากกว่า 366 ไร่และพื้นท่ีโครงการ
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ อีกมากกว่า 2500 ไร่ ท าให้วดัแห่งน้ีมีความยิ่งใหญ่ราย
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

 



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เขำชีจรรย์ มีพระพุทธรูปแกะสลกับนหนา้ผาหินในลกัษณะพระพุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพื่อ
เป็นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลท่ี 9 เป็นพระพุทธรูปแบบประทบันัง่ปางมารวิชยัเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร
ศิลปะสุโขทยัผสมลา้นนา ความสูง 109 เมตร 

  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ไร่อุง่นซิลเวอร์เลค เป็นอาณาจกัรทั้งผลิตและจ าหน่ายองุ่นสด ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากองุ่น 
และล่าสุดไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวประจ าเมืองพทัยา นอกจากจะสามารถกินลมชมวิว สัมผสัอากาศอนัริสุทธ์ิภายในไร่อุง่นซิลเวอร์เลคแลว้ 
ตรงขา้มไร่องุ่นยงัมีร้านอาหาร ท่ีทางไร่ไวค้อยบริการ กิจกรรมภายในไร่ จะเน้นให้นกัท่องเท่ียวสัมผสับรรยากาศ
การท าไร่องุ่นตามธรรมชาติจริงๆ มีกิจกรรมอ่ืนๆให้ผูเ้ขา้ เยี่ยมชมไร่ไดส้ัมผสักบับรรยากาศของไร่ไดห้ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถม้าชมไร่ หรือขี่จักรยานเสือภูเขาลัดเลาะไปตามแนวปลูก องุ่นของไร่ หรือนั่งช้างชม 
บรรยากาศอนังดงาม นอกจากนั้นท่านยงัสามารถสัมผสับรรยากาศ เช่น ชมพระอาทิตยต์กกลางทะเลสาบ  

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  ผ่อนคลายอริยบท ณ หำดทรำยแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณอ่าว

น้อย ชายหาดแห่งน้ีจึงอยู่ในการดูแลของทหารเรือโดยดา้นบนจ ะมีเจา้หน้าท่ีดูแล มีอุปกรณ์อย่างเต็นท ์เตียงผา้ใบ 
และมีอุปกรณ์กีฬาทางน ้าบริการเช่น เรือคายคั และด าน ้ า หรือ หำดน ้ำใส ตามความเหมาะสม** จากนั้นเดินทางสู่ 
ตลำดหนองมน เป็นตลาดของฝากท่ีมีช่ือเสียงมากของจงัหวดัชลบุรี อาทิ ขา้วหลามหนองมน ขนมจาก กะละแม 
น ้าตาลสด ขนมหวานแบบไทยๆ 



 

 

 สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
------------------------------------------------- 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่ำน) 

วนันี ้- มีนำคม 2564 12,999.- 
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่ารถรับส่ง เดินทางเส้นทางตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการทวัร์ขา้งตน้ระบุไว ้
 ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 ค่าประกนัการรักษาพยาบาลเน่ืองจากติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัออกเดินทางภายในประเทศ 
วงเงินรักษาพยาบาล 30,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวนัตามจ านวนวนัท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 



 

 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
เง่ือนไขกำรจอง 
1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่

ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
เง่ือนไขกำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมำยเหตุ 
❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 4 ท่าน 
❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้
❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ี

รัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
❖ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 


