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1) เสาร์ที่ 19 ตุลาคม  2562                           กรุงเทพฯ – ปทมุธานี – ศรรีาชา  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสขุภณัฑ์  
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm แหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จดัขึน้เพื่อ 
สง่เสริมคณุภาพชีวิตพฒันาสงัคมและจิตใจในการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เดินชมท้องทุ่งนาบนสะพานไม้ไผ่ แชะ แชร์ ภาพสวยๆกบัมมุที่ท่านชื่นชอบ จิบกาแฟ ดื่มน า้ผลไม้สดที่ร้าน Wisdom Café 
ชมสตัว์เลีย้งเพื่อการเกษตร เรือนไทย 4 ภาค เรือขดุ รข.1 เรือขดุในสมยัรัชกาลที ่5 และชมวิวแบบพาโนราม่า  
สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่มืองพทัยา 

 อาหารกลางวนัที่ .................  
 
 
. 
 

สีชัง สัตหีบ 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง : เสาร์ที่ 19 – จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 
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หลงัอาหารน าท่านชม สวนนงนชุ เป็นสถานที่พกัผ่อนเหมาะส าหรับทกุวยัมาเด่ียวมาคู่มาเป็นครอบครัวก็เที่ยวได้!!  
นัง่รถรางชมสวนสวยแบบต่างๆที่จดัประดบัตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้พนัธุ์ไม้นานาชนิด จดัผสมผสานกบัประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆสวยงามลงตวั และในการเข้าชมครัง้นีไ้ฮไลท์คือ “หบุเขาไดโนเสาร์" มาร่วมกนัย้อนเวลา
กลบัไปเมื่อหลายพนัล้านปีก่อน พบกบัไดโนเสาร์หลากหลายสายพนัธ์แบบเสมือนจริงสดุยิ่งใหญ่อลงัการตื่นตาตื่นใจ 
สมควรแก่เวลาน าท่านไปถ่ายรูป เช็คอินกนัต่อที่ มิโมซ่าพทัยา สถานที่ส าหรับการช้อป-กนิ-เที่ยวที่มบีรรยากาศแบบ
เมืองนอกภายใต้คอนเซปท์ “The City of Love เมืองเเห่งความรัก” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเมืองโกลมาร์ (Colmar) 
ประเทศฝร่ังเศส เมืองโบราณที่ติดอนัดบัความโรแมนติก 1 ใน 10 ของโลกอาคารร้านค้าสีสนัสดใสเหมาะแก่การ
ถ่ายรูปมากกก จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอศรีราชา 
อาหารค ่าที่ .......... 
ที่พกั โรงแรมแคนทาร่ี เบย์ ศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562                       สีชัง  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสูท่่าเรือบ้านเกาะลอย  
10.00 น. น าท่านลงเรือเดินทางสู ่ เกาะสีชงัใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาทีถึงเกาะสีชงั เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น
(รถตุ๊กๆ) สกัการะขอพรที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่   สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของเกาะสีชงั ซึง่ทกุท่านที่เดินทางมาไม่ว่าจะมาเที่ยว 
หรือมาท างานมาท าธุระต่างๆบนเกาะสีชงั ล้วนต้องเดินทางมาสกัการะบชูาองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าถ้าได้มาไหว้
ติดต่อกนั 3 ปีจะสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลังอาหารน าท่านเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบเกาะสีชังซึ่งมีสถานที่ส าคัญๆทัง้ทางประวัติศาสตร์และทิวทัศน์ที่สวยงาม           
ชม สะพานอษัฎางค์  พระจุฑาธุชราชสถาน จุดชมวิวช่องเขาขาด หาดถ ้าพงั และสถานที่ท่องเที่ยวล่าสดุอีกหนึ่งจุดที่ต้องไปชม 
คือ รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นเลียบประวิช พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานนามไว้มีลกัษณะแปลกตา
แต่เดิมมีสองต้นแต่ล้มเอนมาไขว้รวมกนักลายเป็นต้นเดียวกัน เกาะสีชงัเป็นเกาะที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์เกาะหนึ่งของ
ประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและประทบัของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั นอกจากนีย้งัเป็นสถานที่
ประสตูิพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจฑุาธุชธราดิลก กรมขุน
เพ็ชรบรูณ์อินทราไชย 
อาหารค ่าที่ โรงแรม 
ที่พกั Some Where 
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3) จันทร์ที่ 21 ตุลาคม  2562             สัตหีบ - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เดินทางเรือประจ าทางจากเกาะสีชงักลบัสูฝ่ั่งทีท่่าเรือเกาะลอย เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทาง
ต่อสูอ่ าเภอสตัหีบ น าท่านนัง่รถรางชมความสวยงามของหาดเตยงามและชมจดุที่ได้รับสมญานามว่า “สะดือมงักร”  
อาหารกลางวนัที่ ......... 
ชม พิพิธภณัฑ์นาวิกโยธิน ตัง้อยู่บริเวณวงเวียนอนสุรณ์นาวิกโยธินริมชายหาดเตยงาม ภายในเก็บรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวประวตัิ 
ทหารนาวิกโยธินไทยตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ของฝากและอาหารทะเลที ่ ตลาดช่องแสมสาร ก่อน
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  10,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ    7,900.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    2,100.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ เรือ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 22 สิงหาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 22 สิงหาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

