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1)  เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563                  กรุงเทพฯ – ชุมพร 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที่  หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดูนงัต ์
❖ เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  
❖ บรกิารอาหารเชา้  เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม ้ /  สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
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น าท่านชม พระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฐิ ณ วัดข่อย การน างานศิลปะชัน้สงูของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่าช่างสิบหมู่ 
มาเป็นส่วนร่วมสรา้งอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาใหเ้กิดความสวยงามตามความศรทัธาของพุทธศาสนิกชน  
จนเรียกไดว่้าเป็น “พทุธสถานศิลป์” หนึ่งเดียวในโลก โดยพระวชัรวิชญ ์สิรปัิญโญ ซึ่งในสมยันัน้ยงัเป็นฆราวาสไดม้ีโอกาส
เห็นผา้ยนัตฉิ์มพลีของ วดัท่าไชยศิริ อ.บา้นลาด จึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผา้ยนัตเ์สมือนวิมานบนสวรรค์ แต่หากมี 
โอกาสสรา้งใหเ้ป็นจรงิในปี 2554 ภายในพระธาตปุระดิษฐานพระบรมสารีรกิธาต ุ 
อาหารกลางวนั 
เดินทางสูจ่งัหวดัชมุพร น าท่านชม โครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ่ตามพระราชด าริ หรือ แก้มลิงหนองใหญ่  ที่มา 
ของชื่อนีก้็คือแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 
ที่ทรงใหส้รา้งเสน้ทางเดินน า้เพื่อพกัน า้ไวใ้นแกม้ลิง     ไม่ใหเ้กิดน า้ท่วมใหญ่อย่างที่จงัหวดัชมุพรเคยประสบมาโดยตลอด 
พืน้ที่ในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของป่าธรรมชาติ   ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกต่างๆ หลากหลายพันธุ์ ,    
สว่นของการท าการเกษตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ประกอบอาชีพจริง และสดุทา้ยคือส่วนของเกาะเลข 9 คืออาคารของหน่วยอนุรกัษ์
และจดัการตน้น า้พะโต๊ะสว่นนีน้บัเป็นไฮไลตข์องการท่องเที่ยวอีกดว้ย  
อาหารค ่า 
ที่พกั  โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์แอนดก์อลฟ์ (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563           สวี – ทุ่งตะโก – เขาทะลุ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่าน ไหว้ศาลเสด็จเตีย่กรมหลวงชุมพรฯ พลเรือเอกพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาภากรณเ์กียรติวงศ ์กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ณ หาดทรายรี สถานที่ศักด์ิสิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเขา้มากราบไหวข้อพรกัน จากนั้น
เดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี สถานที่ชมวิวทิวทศันไ์ดแ้บบ 360 องศา เปลีย่นพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น น าท่านขึน้สู่ยอดเขา 
สกัการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา ที่มีลกัษณะคลา้ยกบัท่านั่งขององคจ์ตคุามรามเทพ มองออกไปที่
ชายทะเลชุมพร ชมชุมชนปากน า้ชุมพรและทอ้งทะเลกวา้งไกลสุดตาพรอ้มจิบกาแฟถ า้สิงหข์องดีเมืองชุมพร ถูกใจซือ้
กลบัมาไวด้ื่มต่อที่บา้นได ้สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูด่า้นลา่ง 
อาหารกลางวนัที่ ...รา้นปากน า้ตะโก 
หลงัอาหารเดินทางสู ่อ าเภอสว ีน  าท่านสกัการะ พระบรมธาตุสวี โบราณสถานแห่งหนึ่งในจงัหวดัชมุพร ลกัษณะรูปแบบ
ของพระธาตุเป็นแบบเดียวกันกับพระบรมธาตุเจดีย ์จงัหวัดนครศรีธรรมราช สนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ในสมัยกรุงศรี
อยธุยา ผ่านการบรูณะมาหลายครัง้ โดยการบรูณะครัง้ลา่สดุด าเนินการโดยกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2539  
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จากนัน้เดินทางสู ่สวนเกษตรลุงนิล ปราชญช์าวบา้นผูก้  าเนิดแนวคิดเกษตรคอนโดฯ 9 ชัน้ ชมและฟังเรื่องราวจากคณุลงุ 
การท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เนน้ใชพ้ืน้ที่ของตนเองใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยการปลกูพืชผกัสวนครวั
ต่างๆ และพืชแซม พรอ้มกับการเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกิจไปในตัว นอกจากจุดเด่นของลงุนิลจะอยู่ที่การท าสวนแลว้ ลงุนิลยัง
เป็นหนึ่งในผูท้ี่ดแูลโครงการธนาคารตน้ไมข้องชมุพรอีกดว้ย มากินมาอรอ่ยกบัผลไม ้ทเุรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ฯลฯ 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
อาหารค ่า 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

3) จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563            ชุมพร – ทับสะแก - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่อ าเภอทบัสะแก น าท่านชมความสวยงามของ โบสถ์ต้นตาลหลังเดียวในโลก ณ วัดอ่างสุวรรณ ด าเนินการ 
สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยออกหาตน้ตาลจากชาวบา้นในหมู่บา้นต่างๆ มาเริ่มสรา้งอุโบสถ ซึ่งไมต้าลที่น  ามาสรา้งตอ้ง 
เป็นตาลที่มีอายไุม่ต ่ากว่า 70-100 ปี เพื่อความมั่นคงแข็งแรงในการก่อสรา้ง ไดใ้ชต้น้ตาลไปกว่า 10,000 ตน้ มีเพียงคาน 
ลา่งและไมเ้ครื่องบนเท่านัน้ ที่ใชไ้มต้ะเคียน เพราะตอ้งรบัน า้หนกั   โบสถม์ีขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 29 เมตร สงู 16 เมตร 
ภายในมีพระพทุธรูปหลวงปู่ ไทร เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่ปางวนัทา ซึ่งแกะสลกัจากไมไ้ทร มอีายกุว่า 200 ปีมาแลว้ แต่ที่มา 
ไม่มีใครทราบแนช่ดั สว่นพระประธานเป็นพระพทุธชินราช (จ าลอง) กราบไหวข้อพรท าบญุตามอธัยาศยั 
อาหารกลางวนัที่ รา้นครวัอจัฉรา 
หลงัอาหารน าท่านชอ้ปปิ้งสนิคา้ของใชจ้  าพวก แปง้ สบู่ โลชั่น ที่มีสว่นผสมของทานาคา เฟอรน์ิเจอรไ์มแ้กะสลกัซึ่งเป็น
งานฝีมือ ตน้ไม ้กลว้ยไมป่้า เครื่องประดบัท าจากหิน พลอยต่างๆ ฯลฯที่ ตลาดชายแดนด่านสิงขร เป็นจดุผ่อนปรนทาง
การคา้ระหว่างชายแดนไทยและพม่า จ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองของคนไทยและคนพม่า เลือกชมเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร แวะซือ้ขนมของฝากจากเมืองเพชรที่ รา้นนนัทวนั 
19.00 น.     ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดที่ หนา้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ   10,500.-   บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม          1,800.-   บาท 

   **** รบัสมาชกิเพยีง 18-24 ท่าน / 1 บสั **** 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโคช้ปรบัอากาศ รถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
      - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุา่นละ  500,000 บาท  

   6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
     

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

    ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง    ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระค่าบรกิารโดยโอนเขา้บญัชี 
นายศุภชัย ตันพันธุ์ 

                         ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์ เลขที่ 800-9-77446-9  
เมื่อโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 

 
 
 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

 

            จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th

