
 
 
 
 

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง มกราคม – มีนาคม  2563 

อทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกฎู l วดักระทิง l วดัเขาสกุิม 

  

 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 
 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ-จันทบรุี-อทุยานแหง่ชาติเขาคิชฌกฎู –วัดกระทิง-วัดเขาสกุิม-กรงุเทพฯ 

  

 

ตามรอยพระพทุธบาท เขาคิชฌกฏุ  

1 ปี มีครัง้เดียว 

เริ่มตน้เพียง999.- 

 

 



 
 
 
 

 

  

 

Day 
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กรงุเทพฯ 

- 

จนัทบรุ ี

 

 

 
 

กรงุเทพฯ-จนัทบรุี-อทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกฎู –วดักระทิง-วดัเขาสกิุม-กรงุเทพฯ 

00.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา ฝัง่ลาน

พระศิวะ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรอง

ก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.คิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบรุี โดยรถตูป้รับอากาศระหว่างทาง เชิญท่าน

พกัผอ่นตามอัธยาศัย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

06.00 น. เดินทางถึง อทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกฎู อ าเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัดจันทบุรี น าท่าน

โดยสารรถสองแถวขึ้นเขาคิชฌกฏู (ร่วมค่าขึ้นรถส าหรับขา้ขึ้น 1 เที่ยว) ซ่ึงเขาคิชฌกฏู 

ดา้นบนเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพทุธบาทที่อยู่สงูที่สดุในประเทศไทย สงูกว่า 1,050 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล  เชิญท่านไหวพ้ระท าบญุตามอัธยาศัย โดยลกูทัวรจ์ะมีเวลาในการ

ไหวพ้ระ ท าบญุบนเขาโดยประมาณ 4  ชัว่โมง  

หมายเหต ุ: เน่ืองจากเราใชเ้วลาอย ู่เขาค่อนขา้งนาน ท่านควรสวมใส่รองเทา้ท่ี

เดินสบาย หมวก ร่ม แว่นตากนัแดด เสื้อคลมุ และยารกัษาโรคประจ าตวัติดไป

ดว้ย 

 
10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย น าท่านเดินทางส ู่ วัดกระทิง เพื่อสักการะหลวงพ่อ

เขยีน เป็น 1 ในวัดที่มีชือ่เสียงของเมืองจนัทรบรุี 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัเขาสกิุม เพื่อสักการะสังขาลหลวงพ่อสมชาย เป็นวัดที่มีชือ่เสียงของ



 
 
 
 

 

  

 

เมืองจนัทรบรุี 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย เดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ  

18.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสด์ิภาพ  

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

16 มกราคม 2564  999 บาท 

17 มกราคม 2564 999 บาท 

23 มกราคม 2564 999 บาท 

24 มกราคม 2564 999 บาท 

30 มกราคม 2564 999 บาท 

05 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

06 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

07 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

12 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

13 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

14 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

19 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

20 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

21 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

26 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

28 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

05 มีนาคม 2564 999 บาท 

06 มีนาคม 2564 999 บาท 

07 มีนาคม 2564 999 บาท 

12 มีนาคม 2564 999 บาท 

13 มีนาคม 2564 999 บาท 

14 มีนาคม 2564 999 บาท 

 
 
 



 
 
 
 

 

  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือ
ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 20 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้้

เดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ

การจราจร และสภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและ

ประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่ก าหนด 

 

อัตราค่าบริการทวัรน์ีร้วม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 1เที่ยว  
4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่าง
การเดินทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจาก

อบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ 
ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการ

ใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้

หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน 

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จ
สมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 



 
 
 
 

 

  

 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ 

ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทั้งหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่น

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 


