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เดินทาง ส.ค. – ต.ค. 63 

  เกาะสีชัง   ศาลเจ้าเจ้าพ่อเขาใหญ่และเจ้าแมก่วนอิม    

จุฑาธุชราชฐาน   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช    

Bike Park Cafe’   ตลาดเกา่อา่งศิลา 
 

วนัแรกของการเดินทาง : 

กรุงเทพฯ – เกาะสชีงั – ศาลเจา้แม่กวนอมิและเจา้พอ่เขาใหญ่ – พพิธิภณัฑพ์ระจุฑาธุชราชฐาน –  

อา่งศิลา – พพิธิภณัฑเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษามหาราช – Bike park café  –  

ตลาดเกา่อา่งศิลา – กรุงเทพฯ 

06.00 น. เชญิทกุท่านพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ณ สถานี BTS ช่องนนทร ีฝัง่ King Power 

06.30 น. รถตูป้รบัอากาศนาํท่านเดนิทางสู่ จ.ชลบรุ ีแวะใหท่้านเลอืกซื้ออาหารเชา้ที่รา้นอิ่มอุ่น อ.ศรรีาชา (ไมร่วมในรายการ) 

 จากนัน้ทาํท่านเดนิทางสู่เกาะลอย เพือ่ลงเรอืเฟอรร์ี่ ขา้มไปยงั “เกาะสชีงั” 

09.00 น. นาํท่านนัง่เรอืเฟอรร์ี่ขา้มจากเกาะลอยเดินทางไปยงั “เกาะสชีงั”  

 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. นาํทุกท่านเดินทางมาถงึ “ท่าเรือเกาะสชีงั” ขอเชิญทุกท่านเปลีย่นบรรยากาศมานัง่ “รถสกายแลป” ซึ่งเป็นรถประจาํทอ้งถิ่น 

(นัง่คนัละ 4 ท่าน) ทีจ่ะนาํทกุท่านไปเทีย่วชมสถานทีต่่  างๆ และเพือ่ความเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่าน ขอนาํท่านไปไหว ้“ศาลเจา้

แม่กวนอมิและเจา้พอ่เขาใหญ่” “ศาลเจา้พ่อเขาใหญ่” ถอืไดว้่าเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงของเกาะสชีงั นกัท่องเที่ยวรวมท ัง้

ทกุคนทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว และมาทาํงานหรือมาธุระต่างๆ บนเกาะสชีงั ลว้นตอ้งเดินทางมาสกัการะบูชาองคเ์จา้พ่อเขาใหญ่ 

โดยมคีวามเชื่อว่า ถา้ไดม้าไหวต้ิดต่อกนั 3 ปี จะสมปรารถนาในสิ่งที่ขอ ศาลเจา้พ่อเขาใหญ่ผสมผสานสถาปตัยกรรมจีนและ

ไทยเขา้ดว้ยกนั ต ัง้อยู่บนเชงิเขาสูงทางทศิเหนือของเกาะสชีงัปจัจุบนัเขาลูกนัน้ชื่อว่าเขาคยาศิระ โดยตวัอาคารของศาลเจา้พ่อ

เขาใหญ่ทาสแีดงเป็นสหีลกัสามารถมองเห็นเด่นชดัจากท่าเรือเมือ่มาถงึเกาะ สาํหรบัทางขึ้นมบีนัไดแยกเป็น  2 ทาง ดา้นขวา

เป็นศาลเจา้แม่กวนอิม และดา้นซา้ยมอืเป็นทางขึ้นศาลเจา้พ่อเขาใหญ่ ซึ่งหากนกัท่องเที่ยวตอ้งการความสะดวกในการขึ้นไป

สกัการะองคเ์จา้พ่อเขาใหญ่นอกจากการเดินตามทางบนัไดหลกัแลว้นัน้ ยงัมรีถกระเชา้คอยใหบ้ริการซึ่งสามารถนัง่ไดค้ร ัง้ละ

ไมเ่กนิ 6-8 ทีน่ ัง่ เหมาะสาํหรบัผูสู้งวยั โดยค่าบรกิารนัน้แลว้แต่ศรทัธาโดยมตูีร้บับรจิาคอยู่ดา้นบน 

 

 

 

 

 



 

 จดุต่อไป นาํท่านไปยงัจุดชมววิ “ช่องอสิริยาภรณ์” เป็นช่องเขาใหญ่ที่อยู่ระหว่างยอดมหาวชิราวุธกบัยอดยุคล หากอยู่กลาง

ทะเลจะเหน็ความสวยงามทางธรรมชาติเป็นภูเขาที่ขาดออกจากกนั แต่หากชทววิทวิทศันจ์ากบนเกาะที่บริเวณน้ี ก็จะสามารถ

ชมความงดงามของทอ้งทะเลไดใ้นแบบ 360 องศา 

 จากนัน้ เดินทางต่อไปยงั “พพิธิภณัฑพ์ระจุฑาธุชราชฐาน” ชมพระตาํหนกัต่างๆ และชมสะพานอษัฎางค์ ซึ่งเป็นสะพานไม ้  

สขีาวทีท่อดยาวไปยงัทะเลในพระตาํหนกั ท่านสามารถเขา้ไปเยีย่มชมพระตาํหนกัต่างๆได ้ 

 รอบการเขา้ชม คือ รอบใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมงครึ่ง เยีย่มชมทัว่พระตาํหนกั  

 รอบเลก็ใชเ้วลา ประมาณ 45 นาท ีเทีย่วชมเฉพาะสถานทีร่อบนอกพระตาํหนกั   

 “สะพานอษัฎางค”์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึ้นดว้ยพระราชทรพัย์ ส่วนพระองค ์

เพื่อเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสที่  สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้

ฟ้าอษัฏางคเดชาวุธ ทรงคลายจากอาการพระประชวร ณ เกาะสีชงั 

ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดสะพาน เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 

2434 
  

 “เรอืนไมร้มิทะเล” หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า “เรอืนขนมปงัขิง”  

 เป็นเรอืนไมส้เีขยีว ปจัจบุนัขายเครื่องดื่มและขนมใหก้บันกัท่องเที่ยว 

และหอ้งทางดา้นซา้ยของเรือนเขยีวมีประวตัิความเป็นมาของเกาะ   

สชีงั และขา้วของเครื่องใชใ้นสมยัก่อน เช่น กลอนประตู ,หินลบัมดี, 

เศษเครื่องปัน้ดนิเผา 

  
 “เรือนวฒันา” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเป็นอาไศรยส์ฐานเมือ่ พ.ศ. 2432 เพื่อเป็น

ที่พกัฟ้ืนสาํหรบัชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่อมาใชเ้ป็นเรือน

ประทบัของพระราชวงศ์ ก่อนจะมีการสรา้งพระจุฑาธุชราชฐานใน 

พ.ศ. 2435 “เรอืนผ่องศร”ี ภายในมกีารจดัแสดงนิทรรศการพระราช

ประวตั ิและประวตับิคุคลผูม้บีทบาทสาํคญัสาํคญัเกี่ยวกบัเกาะสชีงัในอดตี 
 
กลางวนั อาหารกลางวนัที ่“กว๋ยเตีย๋วทะเลป้าออ๋ย” บนเกาะสชีงั    

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอืเกาะลอย  

  

บ่าย นาํท่านสู่ “พพิธิภณัฑเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษามหาราช”  



 

 นาํท่านชม “ตึกแดง ตึกขาวอ่างศิลา” เป็นตึกเก่าโบราณสวยงามที่ต ัง้อยู่เคียงคู่กนั ตัง้อยู่ในอาํเภออ่างศิลา เป็นอาคารที่มี

รูปแบบทางสถาปตัยกรรม เป็นการผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวนัตก ทศันนียภาพที่สวยงามเพราะตัง้อยู่ริมทะเล  

ภายใตร่้มไมแ้ละสวนเขยีวขจี ซึ่งมกีารจดัทาํเป็นทางเดินชมววิทอดยาว รวมท ัง้สวนสาธารณะขนาดย่อมเป็นสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจของชาวอ่างศิลา และเป็นจดุเชค็อนิถ่ายภาพสุดคลาสสคิทีไ่มค่วรพลาด 

 “ตึกแดงหรือตึกราชินี” ลกัษณะเด่น คือ เป็นอาคารก่ออิฐถอืปูน 2 ช ัน้สแีดง 

ภายในจดัแสดงภาพและนิทรรศการต่างๆทีเ่กี่ยวกบัเรื่องราวของอ่างศิลาอาคาร

น้ีเป็นทีพ่กัผ่อนชายทะเลทีค่ร ัง้หน่ึงเจา้จอมมารดาเจา้ดารารศัมธีิดาของเจา้นคร

เชยีงใหม ่พระสนมเอกในรชักาลที่ 5 ไดท้รงพกัรกัษาพระองคท์ีน่ี่ 
 
 “พระต าหนักมหาราช หรือ ตึกขาว” ต ัง้อยู่ติดกบัตึกแดง เป็นตึกเก่าโบราณ อีกตึกหน่ึงที่มมุถ่ายภาพสวยๆ ตึกมหาราช  

หรอืทีรู่จ้กักนัท ัว่ไปในสมยันัน้ว่า “พระตาํหนกั ร.5 เป็นอาคารก่ออฐิถอืปูน 2 ช ัน้สขีาว 

  

 ถดัจากตึกขาว คือ “ศาลเจา้แม่หินเขา” ซึ่งต ัง้อยู่ริมทะเลสะพานปูสีแดง โดดเด่นไปยงัศาลเจา้ เป็นศาลเก่าแก่ต ัง้แต่สมยั

รชักาลที่ 5 ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนอนัสวยงาม เป็นศาลเจา้ที่สรา้งยื่นออกไปในทะเล ชาวบา้นเรียกกนัว่า           

“พระนางเรือล่ม” มคีวามเชื่อกนัว่าเจา้แม่หนิเขาทรงแผ่บารมแีก่ชาวเรือท ัง้หลายใหค้ลาดแคลว้จากภยัทางนํา้ใหป้ลอดภยั 

ดา้นหนา้ศาลมลีานกวา้งมองเหน็ววิทศันท์ะเลและวถิชีวีติของชาวประมง ฟารม์เลี้ยงหอยนางรม อาหารทะเลขึ้นชื่อของอ่างศิลา 

 

 จากนัน้นาํท่านไปเลอืกซื้อของฝากที่ “ตลาดประมงพื้นบา้นอ่างศิลา” เป็นตลาดที่จาํหน่ายอาหารทะเลสดและแหง้ รวมไปถงึ

อาหารพื้นบา้น เช่น ขา้วหลาม แจงลอน ขนมจาก และจาํหน่ายผลติภณัฑท์อ้งถิน่หลกัๆ คือ ครก ภายในตลาดมคีวามสะอาด 

และราคาของสนิคา้อยู่ในเกณฑป์านกลาง 

 

   

 

 

 

 

  

 ก่อนกลบักรุงเทพฯ นาํท่านไปนัง่พกัเหน่ือยและคลายรอ้นที ่“Bike park café ” คาเฟ่ชื่อดงัในย่านอ่างศิลา มมีมุใหถ้่ายรูป

สวยมากมาย ตกแต่งไดค้วามคลาสสคิดว้ยโทนสนีํา้ตาล ผสมผสานกบัความโมเดิรน์ และความร่มรื่นของไมเ้ลื้อย พุ่มไมไ้ม ้

ประดบัและมกีารนาํจกัรยานมาตกแต่งไว ้ภายในรา้นตามคอนเซปตร์า้น ในส่วนของเมนูเนน้เครื่องดื่มและเบอเกอรี่มที ัง้เมนู

กาแฟ ชาเขยีว โกโก ้อิตาเลี่ยนโซดา ใหท่้านเลอืกหลากหลาย และยงัมขีนมปงั ครวัซอง แซนวิส ขนมเคก้ และของหวาน

รสชาตดิ ีใหท่้านไดเ้ลอืกลิ้มลอง 

 

 

 

 

  



 

18.00 น. นาํท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความสุข ความประทบัใจ 

 

***********************************************  



 

อตัราค่าบรกิาร: ออกเดินทางทกุวนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์

ราคาท่านละ  1,500 บาท  

 อตัราค่าบรกิารรวม: 

 รถตูป้รบัอากาศ จาํนวน 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มคนขบันาํเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 ค่านํา้มนั 

 ค่าทางด่วน 

 ค่าเรอืขา้มฟาก (ท่าเรอืเกาะลอย ศรรีาชา – เกาะสชีงั) 

 ค่าเรอืขา้มฟาก (เกาะสชีงั - ท่าเรอืเกาะลอย ศรรีาชา)  

 ค่ารถสกายแลป 

 ค่าอาหารกลางวนัที ่“กว๋ยเตีย๋วทะเลป้าออ๋ย” บนเกาะสชีงั  

 ค่าทปิคนขบัรถ  

 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์

 มคัคุเทศก ์ทีค่อยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม: 

 อาหารเชา้ที ่“รา้นอิ่มอุ่น” 

 “Bike park café” 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

 สิง่ที่ควรจดัเตรยีม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ และมคีวามสุภาพสาํหรบัเขา้ศาลเจา้และสถานทีส่าํคญั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด  แว่นตากนัแดด  กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ชาํระเตม็จาํนวน ภายใน 3วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่น ัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิมากกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมด    

2. แจง้ยกเลกิ 30 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง  ทางบรษิทัฯ จะเก็บเงนิมดัจาํ ท่านละ 500 บาท  

3. กรณีชาํระเต็มจาํนวนแลว้ แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

 

  



 

หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัและภาษี

นํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุสุดวิสยั        

จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีหากเกิดความล่าชา้จากภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้ น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

*********************************************** 

เลขที่บญัชีส าหรบัช าระค่าบรกิาร 

ช่ือบญัชี : บรษิทั ไทยภมูิสกายไลท ์จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา : สุรวงศ์ 2 
เลขท่ีบญัชี : 064 – 2 – 23836 – 0 (ออมทรัพย)์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา : สีลม 
เลขท่ีบญัชี : 001 – 260 – 399 – 3 (ออมทรัพย)์    


