
  

#เทีย่วสุขใจไปชลบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์
สัตหบี-เกาะแสมสาร 

 

สัตหบี-เกาะแสมสาร-พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยาเกาะและทะเลไทย- 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชจีรรย-์ไร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค 

 

06.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

06.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดชลบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรบัฟัง
เรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัชลบรุแีละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

08.00 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.ชลบุรี น าทา่นเดินทางสูเ่ขต อ.สตัหีบ ทา่เรือเขาหมาจอ ใหท้า่นถ่ายภาพบรรยากาศบรเิวณ
ทา่เรอื ระหวา่งรอตั๋วโดยสารเรือขา้มสูเ่กาะแสมสาร (มีการจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสารลงเรือไมเ่กิน 100 คนตอ่รอบ) 
จากนัน้ใหท้า่นรอเรอืรอบแรกเพ่ือขา้มสูเ่กาะแสมสารซึง่เป็นเกาะที่มีความโดดเดน่มากส าหรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีมีเวลาไม่
มาก (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 10 นาที) สูห่าด
เทียนซึง่เป็นทา่เรอืหลกัของเกาะแสมสาร รบัฟังค า
บรรยายการปฏิบตัิตวัระหวา่งอยูบ่นเกาะ (ไม่
จ  าเป็นจะตอ้งซือ้น า้ด่ืมหรอือาหารจากฝ่ังไป บน
เกาะมีใหบ้รกิารราคาไมแ่ตกตา่งจากบนฝ่ัง) 
จากนัน้น าทา่นโดยสารรถต่อเขา้สูห่าดลกูลม  

(ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) ซึง่เป็นหาดหลกัและจดุศนูยก์ลางของการทอ่งเท่ียวของเกาะแสมสาร ซึง่จะมีทัง้หาด
สวยงามขาวสะอาดน า้ทะเลสีฟ้าคราม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร จดุชมวิว จดุพกัผ่อนและกิจกรรมด าน า้ 
ใหเ้วลาทา่นไดเ้ก็บภาพถ่ายที่สวยงามจากจดุชม
วิวและจดุถ่ายรูปหลายจดุดว้ยกนั เดินเลน่เก็บ
บรรยากาศและอิสระใหร้บัประทานอาหารกลางวนั
บนเกาะตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรอืหาดเทียนเพ่ือลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เรอืเขาหมาจอ (รอบ
เรอืประมาณ 12.00 น.)  

บา่ย น าทา่นแวะเขา้ชมพพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยาเกาะและทะเลไทยในบรเิวณเขาหมาจอ ก่อตัง้ขึน้โดยกองทพัเรือเพ่ือ
เป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงดา้นธรณีวิทยา 
พฤกษศาสตร ์สตัวศ์าสตรท์างทะเลแหง่แรกใน
ประเทศไทย อนัเป็นสว่นหนึ่งในโครงการอนรุกัษ์
พนัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารขิองสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความเขา้ใจและสรา้งความ



ตระหนกัถึงความส าคญัของพนัธุกรรมพืชตา่งๆ ในประเทศไทย พิพิธภณัฑแ์หง่นีแ้บง่ออกเป็นทัง้หมด 5 อาคาร ตัง้
เรยีงรายอยู่เนินเขา โดยมีจดุชมวิวอยูท่ี่อาคาร 5 ซึง่เป็นไฮไลทข์องการมาชมพิพิธภณัฑฯ์ สามารถมองเหน็วิวทาง
ทะเลท่ีสวยงามในมมุสงู ของทอ้งทะเลสตัหีบและเกาะช่ือดงั ไดแ้ก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม ทา่มกลางน า้ทะเลสีฟา้
คราม จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่า่เทียบเรือน า้ลกึจกุเสมด็ แวะชมและถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร บรเิวณ
ฐานทพัเรอืสตัหีบ เป็นเรอืบรรทกุเครื่องบินขึน้ลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอรข์องราชนาวีไทย เป็นเรือรบท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุเทา่ท่ีมีในกองทพัเรอื โดยเรือล านีต้อ่ขึน้ท่ีอู่ตอ่เรอืบาซาน เมืองโรตา้ในประเทศสเปนและเดินทางมาถงึประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2540  เรอืรบหลวงจกัรีนฤเบศรไดร้บัพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดชวา่ "จกัรีนฤเบศร" หมายถงึ ผูย้ิ่งใหญ่แหง่ราชวงศจ์กัรี เป็นเรือท่ีมียทุโธปกรณท่ี์ทนัสมยั มีระบบ
เรดา้หต์รวจการณร์ะยะไกล ในเวลาปรกติเรอืจกัรนีฤเบศรจะเป็นฐานปฏิบตัิการคุม้ครองประโยชนข์องชาติทางทะเล 
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและรกัษาสิ่งแวดลอ้มในทะเล ในยามสงครามจะท าหนา้ท่ีควบคมุและบงัคบับญัชากองเรอืใน
ทะเลทัง้หมดและเป็นฐานจอดเครื่องบินและควบคมุการ
ปฏิบตัิงานปอ้งกนัภยัทางอากาศอีกดว้ย จากนัน้น าทา่น
เดินทางสูเ่ขาชีจรรย ์จดัเป็นสถานที่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีก
แหง่หนึ่งของ จ.ชลบรุ ีใหท้า่นกราบสกัการะและเก็บภาพกบั
ฉากหลงัท่ีเป็นผาแกะสลกัท่ีมีพระพทุธรูปแกะสลกัใน
ลกัษณะพระพทุธฉายท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เพ่ือเป็นพระพทุธรูป
ประจ ารชักาลท่ี 9 นอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองใน
วโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัิปีท่ี 50 ของพระบาท 
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เป็นพระ 
พทุธรูปแบบประทบันั่งปางมารวิชยัเลียนแบบพระพทุธนวราชบพิตรศิลปะสโุขทยัผสมลา้นนา ความสงู 109 เมตร เขา
ชีจรรย ์ถกูสรา้งขึน้มาจากพระราชด ารขิองสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก เม่ือครัง้
ยงัด ารงต าแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสงัวร เจา้อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ซึง่ทรงเสียดายเขาชีจรรยท่ี์มีภมูิทศันย์ิ่งใหญ่
สง่างามตามธรรมชาติ แต่ก าลงัถกูระเบิดท าลายทกุวนั จึงทรงด ารท่ีิจะอนรุกัษเ์ขาชีจรรยใ์หค้งช่ืออยูคู่ก่บัเขาชีโอน ซึง่
มีสว่นหนึ่งอยูใ่นเขตสงัฆาวาสของวดัญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร ดว้ยการสรา้ง พระพทุธรูปแกะสลกับนหนา้ผาเขา
ชีจรรยใ์หเ้ป็นปชูนียสถานส าคญัทางพระพทุธศาสนา โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชมีพระ
มหากรุณาธิคณุโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตพระราชทานนามพระพทุธรูปวา่ "พระพทุธมหาวชิร
อตุตโมภาสศาสดา" มีความหมายวา่  พระพทุธเจา้ทรงเป็นศาสดาที่รุง่เรื่องสวา่งประเสรฐิ ดจุดงัมหาวชิระ จากนัน้น า
ทา่นปิดทา้ยรายการดว้ยการเดินทางสูไ่ร่องุ่นซลิเวอรเ์ลค ไมไ่กลจากเมืองพทัยา เป็นอาณาจกัรท่ีทัง้ผลิตและ
จ าหน่ายองุ่นสด ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นและ
ลา่สดุเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวประจ าเมืองพทัยา มีการ
ปรบัปรุงภมูิทศันไ์รองุ่นแหง่นีใ้หมี้ความสวยงามมี
บรรยากาศคลา้ยอยูต่า่งประเทศเลยทีเดียว ใหท้า่น
เดินชมความสวยงามและสมัผสัอากาศอนับรสิทุธ์ิ
พรอ้มทัง้เลือกซือ้องุ่นสดพนัธุดี์จากไรร่วมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากองุ่นมากมาย เช่น น า้องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลกู
เกด และอื่นๆ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    



18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดอืน มกรำคม-มีนำคม 2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 1,399.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    วงเงินทา่น

ละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและคา่
เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจากการจอง
ทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  
เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมีการเรยีก
เก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้ปรับ

อากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืเล่ือนการ
เดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, เหตกุารณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่นบรกิารท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยูก่บัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทางบรษัิทฯ 

ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


