
 

เที่ยวสุดยอดหมู่บา้นท่องเท่ียวชนบท 2 วนั 1 คืน 

ชมุชนตะเคียนเต้ีย จงัหวดัชลบุรี 

รางวลัหมู่บา้นท่องเท่ียวส าหรบัจดักิจกรรมทีมบวิด้ิง/เอาทต้ิ์ง 

กลุ่มตลาดองคก์รยอดเยีย่ม อนัดบัท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุมชนคนรักมะพร้าวผู้ทาํหน้าที่อนุรักษ์และสบืสานให้มะพร้าวคงอยู่คู่กบัชุมชน และผลักดันให้เป็น แหล่งเรียนรู้และการ

ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีมะพร้าวเป็นสญัลักษณ์เช่ือมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตที่ยึดโยงกบัมะพร้าว 

อาหารการกนิ ไปจนถึงการดาํเนินชีวิตของชุมชนวิถีไทยที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ของในหลวงในการดาํรงชีวิต และใช้

ภมิูปัญญาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑจ์ากมะพร้าวได้หลากหลาย เช่นเดียวกบั รูปแบบกจิกรรมการทอ่งเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ 

และเหมาะกบัการทาํกจิกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการป่ันรถจักรยานชมสวน

มะพร้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกจิของชุมชน การปล่อย “แตนเบียน" เพ่ือช่วยกาํจัดศัตรูของต้นมะพร้าวโดยไม่ต้องพ่ึงสารเคมี 

การเย่ียมชมข้าวของเคร่ืองใช้ ในชีวิตประจาํวันที่ “บ้านร้อยเสา” การชิมอาหารพ้ืนบ้านแบบไทยซ่ึงมีรสชาติอร่อยมี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ฯลฯ 

ไฮไลต์ 

- เย่ียมชมสวนป่าสาโรชกะแหวว เรียนรู้เร่ืองราวนํา้มันมะพร้าวสกดัเยน็ 

- ชิมกาแฟมะพร้าวและขนมพ้ืนบ้านทาํจากมะพร้าว 

- เรียนรู้การทาํนํา้มันมะพร้าวสกดัเยน็แบบภมูิปัญญาพ้ืนถิ่น 

- กจิกรรมการทาํอาหารพ้ืนบ้าน 

- กจิกรรมศิลปะพ้ืนบ้านตัดพวงมโหตร ทาํสบู่มะพร้าว 

- ป่ันจักรยานชมสวนมะพร้าว ชมวิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย 

- อร่อยกบัเมนูอาหารพ้ืนถิ่นสตูรเฉพาะของชุมชน 

วันแรก กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ชุมชนตะเคียนเตี้ ย – สวนป่าสาโรชกะแหวว – กาแฟมะพร้าว – การทาํนํา้มัน

มะพร้าว - ตัดพวงมโหตร 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํา้มัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกบัสนามกีฬา

กองทพับก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก ์รอให้การต้อนรับทา่นและคอยอาํนวยความสะดวก

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX (ม้ือที่ 1) 

09.00 น. เดินทางถึงชุมชนตะเคียนเตี้ ย จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านให้การต้อนรับ เย่ียมชม “สวนป่าสาโรชกะแหวว” รับ

ฟังเร่ืองราวเกี่ยวกบัมะพร้าว ให้ทุกทา่นได้ล้ิมลอง “กาแฟมะพร้าว” พร้อมขนมพ้ืนบ้าน 

10.00 น. เรียนรู้การทาํนํา้มันมะพร้าวสกดัเยน็แบบภมูิปัญญาท้องถิ่น 

11.00 น. แข่งขันทาํอาหารพ้ืนบ้านครัวชุมชน เชฟชุมชน By กลุ่มแม่บ้านใจดี 



 

เที่ยง หลังจากน้ัน รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที่ 2) 

13.00 น. กจิกรรมต้อนรับและเย่ียมชมบ้านร้อยเสา 

14.00 น. ทาํกจิกรรมศิลปะพ้ืนบ้าน ตัดพวงมโหตร ทาํกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ ทาํสบู่นํา้มันมะพร้าว  

15.00 น. พักเบรกดื่มนํา้สมุนไพรและขนมไทย 

เยน็ ทานอาหารเยน็ ณ ชุมชน (ม้ือที่ 3) หลังจากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ที่พัก  

พักที่ โรงแรมโกลเดน ทวิลิป เอสเซนเชียล พัทยา หรือ เทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั 

วนัทีส่อง สวนฟ้าใสไอโกะ – กิจกรรมปัน่จกัรยาน/Walk Rally – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) หลังจากน้ันให้ทุกทา่น Check-out ออกจาก

โรงแรม 

09.00 น. ชมและฟังเร่ืองราวของสวนฟ้าใสไอโกะ 



 

10.00 น. กจิกรรมป่ันจักรยาน หรือ Walk Rally ชมสวนมะพร้าว 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ชุมชน (ม้ือที่ 5)พร้อมเลือกซ้ือของฝาก 

13.00 น. นาํทุกทา่นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทบัใจไม่รู้ลืม  

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

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

เดินทางทุกวนัหยุด 

เสาร ์- อาทิตย ์
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ พกัเดีย่ว 

28-29 พ.ย. 2563 4,900 800 

5-6,12-13,19-20,26-27 ธ.ค. 

2563  

4,900 800 

2-3,9-10,16-17,23-24,30-31 

ม.ค. 2564 

4,900 800 

6-7,13-14,20-21,27-28 ก.พ. 

2564 

4,900 800 



หมายเหตุ : กาํหนดการโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอยีดของกจิกรรมได้ ข้ึนอยู่กบัตามสถานการณ์

ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่ารถตู้นาํเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าที่พักห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก ์และทมีงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่ากจิกรรมอื่นๆนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์นาํเที่ยว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาํระเตม็จาํนวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั้งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทวัร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่า

รถนาํเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

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


 


