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1)  เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562                  กรุงเทพฯ – ชุมพร  

 

06.00 น. พร้อมกันที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรดีูนังต์ 
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 บริการอาหารเช้า  เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม้    สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
น าท่านชม วัดเกตุมดีศรีวราราม  ตั้งอยู่ที่ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 ผู้สร้าง
วัดคือ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจมิ คุณาบุตร) ผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดความสว่างภายใน สิ่งปลูกสร้างส าคัญภายในวัดนอกจาก
อุโบสถขนาดใหญ่แล้ว ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานพระพทุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธ-
ชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก ด้านนอกมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ รปูปั้นช้าง และราชสีหร์าชาแห่งสัตว์ ท าให้บริเวณพุทธสถาน
แห่งนี้ดูยิ่งใหญ่งดงามอลังการ จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อาหารกลางวันที่ … ประจวบคีรีขันธ์ 
เดินทางสู่จังหวัดชุมพรน าท่านชม โครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่ตามพระราชด าริ หรือ แก้มลิงหนองใหญ่ ที่มา 
ของชื่อนี้ก็คือแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ 
ทรงให้สร้างเส้นทางเดินน้ าเพื่อพักน้ าไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ าท่วมใหญ่อย่างที่จังหวัดชุมพรเคยประสบมาโดยตลอด 
พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกต่างๆ หลากหลายพันธุ์ , ส่วน 
ของการท าการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง และสุดท้ายคือส่วนของเกาะเลข 9 คืออาคารของหน่วยอนุรักษ์และ 
จัดการต้นน้ าพะโต๊ะส่วนนี้นับเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี ที่สามารถชมวิว 
ทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน้ าชุมพร ชายหาดของทะเลชุมพรและมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปาง 
มหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปที่ชายทะเลชุมพรอีกด้วย   
อาหารค่ าที่ …… 

ที่พัก  โรงแรมเอ-เต้ ชุมพร ( พัก 2 คืน) 
 
 

เปิดประตู.....เมืองชุมนมุพล  

เดินทาง : เสาร์ที่ 27 – จันทรท์ี่ 29 กรกฎาคม 2562 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 
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2)  อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562           สวี – ทุ่งตะโก – เขาทะลุ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอสวี น าท่านสักการะ พระบรมธาตุสวี โบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ลักษณะรูปแบบเดียวกันกับ
พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลาย
ครั้งโดยการบูรณะครั้งล่าสุดด าเนินการโดยกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2539 จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวหัวเขาถ่าน เป็น
ที่ตั้งศาลเสด็จในกรมฯ พลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จึง
นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นวิวทะเล มีทัศนียภาพที่สวยงามถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่น่าสนใจ  
อาหารกลางวันที่ ...หาดอรุโนทัยปากน้ าตะโก 
หลังอาหารน าท่านชม สวนเกษตรลุงนิล ปราชญ์ชาวบ้านผู้ก าเนิดแนวคิดเกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น ชมและฟังเรื่องราวจาก
คุณลุงการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นใช้พื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูก
พืชผักสวนครัวต่างๆ และพืชแซม พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไปในตัว จากนั้นเดินทางสู่ต าบลเขาทะลุแหล่งผลิต
กาแฟที่ส าคัญของจังหวัดชุมพรในชื่อแบรนด์ กาแฟเขาทะลุ แต่วันนี้ไม่ได้มาจิบกาแฟกัน เราน าท่านมา ชมวิวดอยตาปัง
และชิมทุเรียนหมอนทองจากสวนในพื้นที่ อิ่มตาอิ่มท้องกันแล้วสมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก 
อาหารค่ าที่   
 
 
 
 
 
 
 
 

3) จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562        ชุมพร – ทับสะแก - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอทับสะแก น าทา่นชมความสวยงามของ โบสถ์ต้นตาลหลังเดียวในโลก ณ วัดอ่างสุวรรณ ด าเนินการ 
สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยออกหาต้นตาลจากชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งไม้ตาลที่น ามาสร้างต้องเป็นตาลที่มีอายุไม่ 
ต่ ากว่า 70-100 ป ีเพื่อความม่ันคงแข็งแรงในการก่อสร้างได้ใช้ต้นตาลไปกว่า 10,000 ต้น มีเพียงคานล่างและไม้เครื่องบน 
เท่านั้น ที่ใช้ไม้ตะเคียน เพราะต้องรับน้ าหนัก โบสถ์มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 29 เมตร สูง 16 เมตร ภายในมีพระพุทธรูป 
หลวงปู่ไทร เป็นพระพุทธรูปเกา่แก่ปางวันทา ซึ่งแกะสลักจากไม้ไทร มีอายุกว่า 200 ปีมาแลว้ แต่ที่มาไม่มีใครทราบแน่ชัด 
ส่วนพระประธานเป็นพระพุทธชินราช(จ าลอง) กราบไหว้ขอพรท าบุญตามอัธยาศัย 
อาหารกลางวันที่ …… 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากตามความเหมาะสม 
21.00 น.     ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  8,600.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  6,500.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,200.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด   

ธ. กรุงไทย สาขา ยานนาวา   ออมทรัพย์  เลขที่  010 – 1 – 30348 - 3 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 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   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

