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เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชลบรุ.ี..แค่น้ีใกลก้รงุเทพ (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-วดัเขาตะแบก-อ่างเก็บน ้าบางพระ-แกรนดแ์คนยอ่น-ตลาดหนองมน-ศาลเจา้นาจา-เขาสาม

มขุ-หาดบางแสน-กรงุเทพฯ 

06.30 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.ชลบรุ ี

07.00 น. น าท่านออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.30 น. เดินทางถึง วดัเขาตะแบก ตัง้อยู่บนเชิงเขา ลอ้มรอบดว้ยป่า และสวนยาง ท่ีนีม่ตีน้ตะแบกเยอะจึงไดช้ื่อ

ว่า “เขาตะแบก” ภายในบริเวณวัดจะร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ นอกจากนีย้งัมี พระพทุธรปูเชียงแสน 

ประดิษฐานใหพ้ทุธศาสนกิชนเขา้ไปกราบไหวบ้ชูา ท่ีนีย่งัมีมมุถ่ายรปูสวยมากๆ ท่ีพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คือ 

สะพานปูนท่ีทอดยาวไป และมีเบ้ืองหลงัเป็นภเูขาสีเขยีว เต็มไปดว้ยตน้ไมส้วยงาม เดินตรงไปเร่ือยๆ ขึ้น

ไปดา้นบนสดุจะมี รอยพระพทุธบาทจ าลอง นอกจากนีใ้นชว่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทกุปี ตน้

ตะแบกจะออกดอกบานสวยงาม 

09.30 น. น าท่านเดินทางชม อ่างเก็บน ้าบางพระ อ่างเก็บน า้บางพระมีตน้ก าเนดิของแหลง่น า้จากเทือกเขาเขยีว 

โดยเป็นท่ีรวมของล าหว้ยตา่ง ๆ คือ หว้ยสคุรีพ หว้ยวังหิน หว้ยกลุม่ และหว้ยปราบ บริเวณพ้ืนท่ีอ่าง

เก็บน า้บางพระ มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน า้มีราษฎร

ปลกูออ้ย และมนัส าปะหลงัจนถึงตีนเขาเขยีว เป็นอีกท่ีเที่ยวสดุฮิตของอ าเภอศรีราชา บรรยากาศสงบ

เงยีบมากๆ นอกจากนีใ้นชว่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทกุปี ถนนเลียบอ่างเก็บน า้ จะกลายเป็น

ถนนสวยสายดอกตะแบกสีมว่งขาวยาวประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร เป็นวิวที่สวยงามมากๆ ทีเดียว 

เหมาะกบัการมาถ่ายรปูสวยๆ 

10.30 น. น าท่านชม แกรนดแ์คนยอ่น คีรี อดีตเป็นบ่อดินลกูรงัเกา่ท่ีถกูปลอ่ยท้ิงรา้งไวน้านหลายปี บนพื้นท่ีกว่า 

100 ไร่ มีความลึกประมาณ 30 เมตร ภายในบ่อมีน า้สีเขยีวมรกต และบริเวณรอบบ่อยงัโอบรอบดว้ย

ภเูขาสีเขา คลา้ยภเูขาหิมะ ซ่ึงความจริงแลว้มนัคือภเูขาหินฝุ่น มีสว่นผสมของแร่ Asbestos เมื่อมนัโดน

น า้ฝนทบัถมมากๆ เขา้ มนัจึงกลายเป็นอย่างที่เห็น 

11.50 น. น าท่านแวะซ้ือของฝาก ตลาดหนองมน เป็นตลาดจ าหนา่ยสินคา้ท่ีระลึกท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุของ

จงัหวัดชลบรีุ ท่ีนีเ่ป็นแหลง่รวมสารพดัของฝาก ทัง้ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลสดและแปรรปู เชน่ ปลาเค็ม 

ปลาแหง้ กุง้แหง้ ปลาหมึกแหง้ กะปิ อาหารทอ้งถ่ินอย่างแจงลอน ห่อหมก ทอดมนั รวมทัง้ขนมหวานก็

มีใหเ้ลือกสรรละลานตา โดยเฉพาะ ขา้วหลาม ซ่ึงเป็นของขึน้ชื่อประจ าตลาดหนองมนท่ีทกุคนไม่ควร

พลาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสิรฟ์เซ็ทอาหารทะเล★★ 

 

 

13.30 น. น าท่านไหวเ้ทพ ศาลเจา้นาจา หรอื วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ตัง้อยู่ท่ีอา่งศิลา เป็นท่ีศรทัธาของ

คนในทอ้งถ่ินอย่างมาก แตล่ะวันนกัท่องเท่ียวมากราบไหวข้อพร ใหเ้ป็นสิริมงคลจ านวนมาก ส าหรบัตวั

วิหารนัน้ มีการกอ่สรา้งแบบสไตลจี์น รวมทัง้ภาพเขยีนผนงัทกุชัน้ องคเ์ทพเจา้หนา่จาซาไทจ้ื้อ ไดจ้ าลอง

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

ประดิษฐานของ องคเ์ง็กเซียนฮ่องเต ้ผูเ้ป็นใหญ่แห่งสวรรค ์และองคเ์ทพไทอ่ื้นๆ สว่นชัน้บนสดุ

ประดิษฐานพระศรีศากยมนุพีระพทุธเจา้ และพทุธเจา้อีก 5 พระองค ์



 
 
 
14.30 น. น าท่านชม จดุชมวิวเขาสามมขุ แลนดม์ารค์แห่งใหมบ่างแสน  

15.00 น. พาท่านพกัผอ่น ชมทะเล หาดบางแสน ท่ีมีการปรบัปรงุภมูิทศันจ์นสวยงาม น า้ใสสะอาด รา้นอาหาร

เป็นระเบียบ คาเฟ่นา่นัง่ และที่พกันอกจากนีริ้มชายหาดยงัมีเกา้อ้ีผา้ใบใหไ้ดน้ัง่ชิลกนัอีกดว้ย ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

19.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,590 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันองัคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 



 
 
 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันองัคาร 13 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันพฤหสับดี 10 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,590.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 30 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย15  วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

 

 

 



 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพ่ือ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


