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Photo Day Trip @ ชลบุรี 
ทุกวนัเสาร์ หรือ วนัอาทิตย์ 

เส้นทางกรุงเทพฯ – ชลบุรี – กรุงเทพฯ 

 
 ไร่องุ่น Silver Lake / เขาชีจรรย์ / ร้านอาหารมุมอร่อย สาขาโคโม่ / Austin Café’ อ่างศิลา  

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัชลบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
 
 
 
 
 
 
09.30 น. ชม ชิม แชะ!! @ ไร่องุ่น นาม “ซิลเวอร์เลค” (Silverlake) เป็นอาณาจกัรทั้งผลิตและจ าหน่ายองุ่นสด ผลิตภณัฑแ์ปร

รูปจากองุ่น ไร่องุ่นน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการไร่องุ่นต่างๆในอเมริกาและเกิดความสนใจ จึงเนรมิตรพื้นท่ีกวา่ 
1200 ไร่ ใหเ้ป็นไร่องุ่นในฝัน อีกทั้งเป็นอาณาจกัรผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากองุ่นมากมาย ความสวยงามของ
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวมาจากทุกสารทิศทัว่โลก และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครและภาพยนต์
ต่างๆอีกดว้ย ยงัมีสวนดอกไมส้วยงามขนาดใหญ่จะสลบัสับเปล่ียนกนัตามฤดูกาลทั้งปี น าคณะน่ังรถรางชมไร่องุ่น
ท่ีมีหลากสายพนัธ์ุ อีกทั้งมีจุดส าหรับแวะพกัเก็บภาพเป็นท่ีระลึกมากมาย อาทิเช่น ทุ่งดอกไม ้กงัหนัลมยกัษ ์น าคณะ
เยีย่มชมโรงผลิตน ้าองุ่นและโรงบ่มไวน์และท่านยงัสามารถเลือกซ้ือองุ่นสด พนัธ์ุดีจากไร่พร้อมทั้งผลิตภณัฑแ์ปร
รูป จากองุ่นมากมาย อาทิ น ้าองุ่น 100 %, แยมองุ่น, ลูกเกด ฯลฯ  
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11.30 น. พระพุทธรูปเขาชีจรรย์  ท่ีเป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวรฯ  

ทรงเสียดายลกัษณะภูมิทศัน์อนัสง่างามของเขาลูกน้ี จึงมีพระด าริท่ีจะอนุรักษไ์ว ้และไดด้ าเนินการสร้างพระพุทธรูป
แกะสลกับนหนา้ผาหินในลกัษณะพระพุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลท่ี 9 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน มุมอร่อย สาขา Como เขาชีจรรย์ ต านานอาหารไทยซีฟู้ดในบรรยากาศระดับ
เทพ ตกแต่งแบบสไตล์อติาลี (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
 
 
 
 
 
บ่าย ร้านคาเฟ่ สุดคูล ชิลล์ ชิลล์ ริมทะเลอ่างศิลา “ Austin Café “ สั่งเคร่ืองด่ืม เช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ มีทั้งโซน in door, 

out door หรือ บรรยากาศบาร์สไตลช์าวเกาะฮาวาย (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
17.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...... 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

อตัราค่าบริการ (ต่อท่าน) ออกเดนิทางทุกวนัเสาร์, อาทิตย์ 

จ านวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่/เด็ก) เดินทาง 2-3 ท่าน เดินทาง 4-5 ท่าน เดินทาง 6 ท่าน 

ราคาส าหรับต่อท่าน 3,799.- 3,299.- 3,099.- 
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อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. บริการถ่ายรูปโดยช่างภาพมืออาชีพ...ตลอดทริป (รูปถ่าย เจา้หนา้ท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
3. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน
การช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
3. ค่าทปิพนักงานขับรถ และช่างภาพ คนละ 200 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอ
ดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ 
และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


Code JNL13-โปรแกรม Photo Day Trip ชลบรุี 1 วนั เดินทางวนัเสาร์-อาทิตย ์ เดือนตุลาคม-ธนัวาคม63   ห น้ า |  6 
 


