
  

#เท่ียวสุขใจไปชลบุร ีเท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์
สัตหีบ-เกาะแสมสาร 

 

สัตหีบ-เกาะแสมสาร-พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย- 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชีจรรย-์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 

 

06.00 น. นดัเวลาพรอ้มกันที่จุดนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ด่ืม 

06.30 น. พรอ้มออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทาง
รบัฟังเร่ืองราวเก่ียวกับจงัหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รือ
มคัคุเทศกป์ระจ ารถ 

08.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.ชลบุร ีน าท่านเดินทางสู่เขต อ.สตัหีบ ท่าเรือเขาหมาจอ ใหท้่านถ่ายภาพบรรยากาศ
บริเวณท่าเรือ ระหว่างรอตั๋วโดยสารเรือขา้มสู่เกาะแสมสาร (มีการจ ากัดจ านวนผูโ้ดยสารลงเรือไม่เกิน 100 
คนต่อรอบ) จากนัน้ใหท้่านรอเรือรอบแรกเพื่อขา้มสู่เกาะแสมสารซึ่งเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นมากส าหรบั
นกัท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มาก (ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 
10 นาที) สู่หาดเทียนซึ่งเป็นท่าเรือหลกัของเกาะแสมสาร 
รบัฟังค าบรรยายการปฏิบติัตวัระหว่างอยู่บนเกาะ (ไม่
จ าเป็นจะตอ้งซือ้น า้ด่ืมหรืออาหารจากฝ่ังไป บนเกาะมี
ใหบ้ริการราคาไม่แตกต่างจากบนฝ่ัง) จากนัน้น าท่าน
โดยสารรถต่อเขา้สู่หาดลกูลม (ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) ซึ่งเป็นหาดหลกัและจุดศูนยก์ลางของการท่องเที่ยว
ของเกาะแสมสาร ซึ่งจะมีทั้งหาดสวยงามขาวสะอาดน า้ทะเลสีฟ้าคราม รา้นคา้ รา้นอาหาร จุดชมวิว จุด
พกัผ่อนและกิจกรรมด าน า้ ใหเ้วลาท่านไดเ้ก็บภาพถ่ายที่สวยงามจากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปหลายจุด
ดว้ยกัน เดินเล่นเก็บบรรยากาศและอิสระใหร้บัประทานอาหารกลางวนับนเกาะตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือหาดเทียนเพื่อล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือเขาหมาจอ (รอบเรือประมาณ 12.00 น.)  

บ่าย น าท่านแวะเขา้ชมพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทยในบริเวณเขาหมาจอ ก่อตั้ง
ขึน้โดยกองทพัเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและ
จดัแสดงดา้นธรณีวิทยา พฤกษศาสตร ์สัตว์
ศาสตรท์างทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อนัเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัถึงความส าคัญของ
พนัธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย พิพิธภณัฑแ์ห่งนีแ้บ่งออกเป็นทั้งหมด 5 อาคาร ตัง้เรียงรายอยู่เนินเขา 
โดยมีจุดชมวิวอยู่ที่อาคาร 5 ซึ่งเป็นไฮไลทข์องการมาชมพิพิธภณัฑฯ์ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงาม
ในมมุสูง ของทอ้งทะเลสตัหีบและเกาะชื่อดัง ไดแ้ก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม ท่ามกลางน า้ทะเลสีฟ้าคราม 



จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือน า้ลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 
บริเวณฐานทพัเรือสตัหีบ เป็นเรือบรรทุก
เคร่ืองบินขึน้ลงทางด่ิงและเฮลิคอปเตอรข์อง
ราชนาวีไทย เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
เท่าที่มีในกองทพัเรือ โดยเรือล านีต่้อขึน้ที่อู่ต่อ
เรือบาซาน เมืองโรตา้ในประเทศสเปนและ
เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2540  เรือรบหลวงจกัรีนฤเบศรไดร้บัพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชว่า "จกัรีนฤเบศร" หมายถึง ผู้ย่ิงใหญ่แห่งราชวงศจ์กัรี เป็นเรือที่มียุทโธปกรณท์ี่ทนัสมยั มีระบบเรดา้ห์
ตรวจการณ์ระยะไกล ในเวลาปรกติเรือจักรีนฤเบศรจะเป็นฐานปฏิบติัการคุม้ครองประโยชนข์องชาติทาง
ทะเล ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและรกัษาส่ิงแวดลอ้มในทะเล ในยามสงครามจะท าหนา้ที่ควบคุมและบงัคบั
บญัชากองเรือในทะเลทั้งหมดและเป็นฐานจอดเคร่ืองบินและควบคุมการปฏิบติังานป้องกันภยัทางอากาศอีก
ดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย ์จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้
ท่านกราบสกัการะและเก็บภาพกับฉากหลงัที่เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักในลกัษณะพระพุทธ
ฉายที่ใหญ่ที่สดุในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจ า
รชักาลที่ 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระ 
พุทธรูปแบบประทบันั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระ
พุทธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทยัผสมลา้นนา ความสงู 
109 เมตร เขาชีจรรย ์ถูกสรา้งขึน้มาจากพระราชด าริของสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราชสกลมหา
สงัฆปริณายก เมื่อครัง้ยังด ารงต าแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสงัวร เจา้อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรง
เสียดายเขาชีจรรยท์ี่มีภูมิทศัน์ย่ิงใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่ก าลงัถูกระเบิดท าลายทุกวนั จึงทรงด าริที่จะ
อนุรกัษ์เขาชีจรรยใ์หค้งชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสงัฆาวาสของวดัญาณสงัวราราม
วรมหาวิหาร ดว้ยการสรา้ง พระพุทธรูปแกะสลกับนหนา้ผาเขาชีจรรยใ์หเ้ป็นปชูนียสถานส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" มี
ความหมายว่า  พระพุทธเจา้ทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเร่ืองสว่างประเสริฐ ดุจดงัมหาวชิระ จากนัน้น าท่านปิดทา้ย
รายการดว้ยการเดินทางสู่ไร่องุ่นซิลเวอรเ์ลค ไม่ไกลจากเมืองพทัยา เป็นอาณาจักรที่ทัง้ผลิตและจ าหน่าย

องุ่นสด ผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากองุ่นและล่าสดุเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ าเมืองพทัยา มีการปรบัปรุงภูมิทศัน์ไร
องุ่นแห่งนีใ้หม้ีความสวยงามมีบรรยากาศคลา้ยอยู่
ต่างประเทศเลยทีเดียว ใหท้่านเดินชมความสวยงาม
และสมัผัสอากาศอนับริสทุธิ์พรอ้มทัง้เลือกซือ้องุ่นสด

พนัธุดี์จากไร่รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นมากมาย เช่น น า้องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลกูเกด และอื่นๆ 



 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,399.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตราน้ีรวม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ บริการน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
✓ ค่าประกันภยัจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ     

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ี่จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราน้ีไม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)  

 

 



เง่ือนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบริษัททวัร ์บริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กับล าดบัการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง

บริษัทฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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