
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ฟารม์แกะ - คาเฟ่ไอศครมียกัษ-์วดัญาณสงัวราราม –วดัเขาชจีรรย ์ 

 
06.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ...เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก ใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มออกเดนิทางจาก

กรงุเทพฯดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP มุง่หนา้สูจั่งหวดัชลบรุ ี 
06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ จ.ชลบรุ ี 
08.30 น.     ถงึ..   ฟารม์แกะพทัยา    สถานทีท่อ่งเทีย่วทีฮ่ติมากๆในพัทยา ทีน่ีเ่ป็นฟารม์แกะ ทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในประเทศไทย เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วชัน้น าของเมอืงพัทยา ทีท่กุคนตอ้งมาเช็กอนิ โดยมี
พืน้กวา่ 100 ไร ่ตัง้อยูบ่รเิวณกอ่นจะเขา้ ใจกลางเมอืงพัทยา เป็นมากกวา่ฟารม์แกะและสวนนก 
นอกจากแกะและนกแลว้ ยังมสีตัวช์นดิอืน่ๆ กวา่รอ้ยชนดิใหท้กุคนไดส้มัผัสใกลช้ดิ  



 
 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่ว  Great &Grand Sweet Destination คาเฟ่เมอืงไอศครมียกัษ ์   
 ใครที ่ ชืน่ชอบความ หวาน ไมว่า่จะเป็นบรรยากาศการตกแตง่รา้นหรอืรสชาตอิาหาร รับรอง
 วา่ตอ้ง เป็นปลืม้กับคาเฟ่นีแ้น่นอน เพราะ Great & Grand Sweet Destination รา้นคาเฟ่
 ไอศครมีและ ของหวาน ทีน่ าธมี “ดนิแดนของหวาน” เขา้มาเป็นคอนเซ็ปตห์ลักของรา้น 
 พรอ้ม พาทกุ คนโลดแลน่ตามจนิตนาการในเมอืงไอศครมียักษ์ ใหค้ณุได ้ทอ่งไปใน
 เรือ่งราวสวที พรอ้มแชะภาพสดุควิท ์ลงโซเชยีลใหเ้พือ่นไดว้า้ว 

 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  หอ้งอาหาร หลงัอาหาร น าทา่นเยีย่มชม  วดัญาณสงัวราราม 

เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ทีใ่กลพั้ทยาวดัแหง่นีม้สีถานที่ท่ีส่ าคัญมคีณุคา่แกก่ารมาเยีย่มชม
รวมไปถงึสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวจิติร วดัญาณสงัวรารามเป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิ
วรมหาวหิาร สงักัดธรรมยตุนิกิาย ดว้ยพืน้ทีม่ากกวา่ 366 ไรแ่ละพืน้ทีโ่ครงการพระราชด ารขิอง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่๙ อกีมากกวา่ 2500 ไร ่ท าใหว้ดัแหง่นีม้คีวามยิง่ใหญร่าย
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ   

 จากนัน้ชม พระพทุธรปูแกะสลกัเขาชจีรรย ์เป็น พระพทุธรปูปางมารวชิยั   แกะสลักดว้ยแสง 
เลเซอรบ์นหนา้ผาของเขาชจีรรย ์ศลิปสโุขทัยผสมลา้นนา ขนาดความสงู 130 เมตร หนา้ตักกวา้ง 
70 เมตร มชีือ่วา่ “พระพทุธมหาวชริอตุตโมภาสศาสดา” สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2539 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก BAY BEACH RESORT JOMTIEN PATTAYA  หรอืเทยีบเทา่ เบย ์

บชี รสีอรท์ตัง้อยูใ่น พัทยา เป็นทีพั่กบนชายหาด โดยเดนิเพยีงไมก่ีก่า้วก็จะถงึ หาดจอมเทยีน  
ทา่นสามารถเลน่น ้าทีช่ายหาดหนา้โรงแรมไดเ้ลย สิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ สระวา่ยน ้า
กลางแจง้ และฟิตเนส อสิระอาหารเย็น....พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง อสิระพกัผอ่นเลน่น า้หนา้หาด – ตลาดน า้ 4 ภาค - กรงุเทพฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  
 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่น หรอืเลน่น ้าชายหาดหนา้โรงแรมตามอัธยาศัย  

10.30 น. อ าลาเมอืงพัทยา น าทา่นเช็คเอาทจ์ากโรงแรมทีพั่ก  น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดน า้ 4 ภาค  
 เสน่หพั์ทยาแหง่ใหม ่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์วฒันธรรมและเป็นศนูยร์วมของ กจิกรรม 

ความหลากหลายเกีย่วกับ การอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรม ตลาดน ้า 4 ภาค รวบรวม 
ของด ี4 ภาค มาไวท้ีน่ี ่ผสมผสาน กันอยา่ง
ลงตัว เสน่ห ์แหง่ใหมใ่นเมอืงพัทยา แหลง่ 
รวม สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้น และแหลง่
ทอ่งเทีย่วเชงิ วฒันธรรม มารวมไวจ้ดุ
เดยีวกัน ถอืเป็น แหลง่ ช็อปป้ิงใหม ่ทีม่จีดุ
ขายในตัวเองและไมเ่หมอืนใคร ภายใน 
ตลาดน ้า 4 ภาค เป็น สว่นจดุเขา้ชมยอ่ย 
อาท ิเชน่ ทุง่ทานตะวนั พพิธิภัณฑไ์มแ้กะสลัก อกีทัง้ยังเป็น แหลง่ ช็อปป้ิง สนิคา้หัตถกรรม
พืน้บา้นไทย ทัง้หมด 114 รา้นคา้ รวมไปถงึการแสดงกจิกรรมวถิชีวีติประเพณี วฒันธรรม ไทย 
หรอืจะเป็นการลอ่งเรอืพายชมทัศนยีภาพตลาดน ้า ยอ้นร าลกึประวตัศิาสตรก์ารกสกิรรมไทย ที่
แปลงเกษตร สาธติ และสมนุไพรไทย เป็นการทอ่งเทีย่วเชงิการเรยีนรู ้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวตา่งชาตใิหไ้ด ้รูจั้กความเป็นมา ในอดตีของการคา้ขายทางสายน ้า รวมไปถงึ
การเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมตา่ง ๆ ของทัง้ 4 ภาค(live & learn) ไมว่า่จะเป็น การท านาปลกูขา้ว ,
การทอผา้ไหม,การท าขนมไทยโบราณ หรอืการ ศกึษาถงึภมูทัิศน ์ของผูท้ีอ่ยูอ่าศัย และท า
การ คา้ขายบนสายน ้า 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ แวะซือ้ของฝากอาหารทะเลแหง้ ขนม 
 ทอ้งถิน่เป็นของฝากคนทางบา้น  

17.30 น. เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพดว้ยความประทับใจ.  
 

  อตัราคา่บรกิาร ( ส าหรบั กรุป๊ 6 ทา่น ขึน้ไป ) 
 ผูใ้หญท่า่นละ              2,888.-   (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 เด็กอาย ุ01-03 ปี   ** ฟร ี**    พกัรวมผูป้กครองไมเ่สรมิเตยีง 
 หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   1,900.-  
** ตา่งชาตเิก็บคา่ใชจ้า่บเพิม่ 1,000.- บาท** 
หมายเหต ุ รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะสถานที)่ เป็น
ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย
และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีมชดุเลน่น ้า , ครมีกันแดด , แวน่กันแดด , หมวก , ยาประจ าตัว 
 



 
 
อตัรานีร้วม   
- คา่รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง   
- คา่ทีพั่ก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  
- ประกันการเดนิทาง 1,000,000 บาท วงเงนิคา่รักษาพยาบาลไมเ่กนิ 5 แสน (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
- คา่อาหารตามรายการ  
อตัรานีไ้มร่วม  
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกส ัง่เป็นพเิศษ  - คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
- คา่ภาษ ีVAT 7% ,ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  - คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท ตลอดการเดนิทาง 
เง ือ่นไขการจอง  
- มดัจ า 1,500 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทางหากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 
หมายเหตเุพิม่ 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่  

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไม่อาจรับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละ

อืน่ๆทีอ่ยู ่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่ 

 จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ จะไมม่ี

การคนื 
เงนิใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื 
 อบุตัเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
9. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทน 
 บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
10. กรณุาอา่น ท าความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทาง 
 บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


