
#เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนวินอร์มอล วันเดย์ทัวร์ 

สัตหีบ - เกาะแสมสาร 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20475 (กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 

 
 
 
 

สัตหีบ - เกาะแสมสาร - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย - 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร - เขาชีจรรย์ - ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 

 
06.00 น. นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้้าดื่ม 
 
06.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้            

ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจ้ารถ 

 
08.00 น. น้าท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี น้าท่านเดินทางสู่เขต อ.สัตหีบ ท่าเรือเขาหมาจอ ให้ท่าน

ถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณท่าเรือ ระหว่างรอตั๋วโดยสารเรือข้ามสู่เกาะแสมสาร (มีการจ้ากัด
จ้านวนผู้โดยสารลงเรือไม่เกิน 100 คนต่อรอบ)  

 
จากนั้น ให้ท่านรอเรือรอบแรกเพื่อข้ามสู่เกาะแสมสารซึ่งเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นมากส้าหรับ

นักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มาก (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 10 นาที) สู่หาดเทียนซึ่งเป็นท่าเรือหลัก
ของเกาะแสมสาร รับฟังค้าบรรยายการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่บนเกาะ (ไม่จ้าเป็นจะต้องซื้อน้้าดื่ม
หรืออาหารจากฝั่งไป บนเกาะมีให้บริการราคาไม่แตกต่างจากบนฝั่ง)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น้าท่านโดยสารรถต่อเข้าสู่หาดลูกลม (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) ซึ่งเป็นหาดหลักและจุด
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของเกาะแสมสาร ซึ่งจะมีทั้งหาดสวยงามขาวสะอาด          น้้า
ทะเลสีฟ้าคราม ร้านค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว จุดพักผ่อนและกิจกรรมด้าน้้า ให้เวลาท่านได้เก็บ
ภาพถ่ายที่สวยงามจากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปหลายจุดด้วยกัน เดินเล่นเก็บบรรยากาศและ
อิสระให้รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับสู่
ท่าเรือหาดเทียนเพื่อล่องเรือกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอ (รอบเรือประมาณ 12.00 น.)  

 
บ่าย  น้าท่านแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในบริเวณเขาหมาจอ 

ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ 
สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์                  
พันธุ กรรมพืช  อัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริของสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                             
สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึง
ความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด           
5 อาคาร ตั้งเรียงรายอยู่เนินเขา โดยมีจุดชมวิวอยู่ที่อาคาร 5 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาชม
พิพิธภัณฑ์ฯ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงามในมุมสูง ของท้องทะเลสัตหีบและเกาะ
ชื่อดัง ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม ท่ามกลางน้้าทะเลสีฟ้าคราม  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือน้้าลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงจักรีนฤ

เบศร บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ของราช
นาวีไทย เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในกองทัพเรือ โดยเรือล้านี้ต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือ         
บาซาน เมืองโรต้าในประเทศสเปนและเดินทางมาถึงประเทศไทย  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม             
พ.ศ.2540 เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "จักรีนฤเบศร" หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี  เป็นเรือที่มี
ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรด้าห์ตรวจการณ์ระยะไกล ในเวลาปรกติเรือจักรีนฤเบศรจะเป็น
ฐานปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรักษาสิ่งแวดลอ้ม
ในทะเล ในยามสงครามจะท้าหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมดและเป็น
ฐานจอดเครื่องบินและควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย ์จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของ        จ.
ชลบุรี ให้ท่านกราบสักการะและเก็บภาพกับฉากหลังที่เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลัก
ในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจ้ารัชกาลที่ 9     น้อมเกล้า
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50                                ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่ ง                  
ปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร            
ขาชีจรรย์ ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชด้าริของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก เมื่อครั้ งยั งด้ารงต้าแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาส                        
วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่ก้าลัง
ถูกระเบิดท้าลายทุกวัน จึงทรงด้าริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ซึ่งมีส่วน
หนึง่อยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้าง พระพุทธรูปแกะสลัก
บนหน้าผาเขาชีจรรย์ให้เป็นปูชนียสถานส้าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน                           
พระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" มี
ความหมายว่า  พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากนั้น น้าท่านปิดท้ายรายการด้วยการเดินทางสู่  ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ไม่ไกลจากเมืองพัทยา 
เป็นอาณาจักรที่ทั้งผลิตและจ้าหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็น                 
แหล่งท่องเที่ยวประจ้าเมืองพัทยา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไรองุ่นแห่งนี้ให้มีความสวยงาม             
มีบรรยากาศคล้ายอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียว ให้ท่านเดินชมความสวยงามและสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์พร้อมทั้งเลือกซื้อองุ่นสดพันธุ์ดีจากไร่รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นมากมาย เช่น              
น้้าองุ่น 100%, แยมองุ่น, ลูกเกด และอื่นๆ สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

 
 
 
 
 
 
 

 
18.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ 

********************************************************************************** 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง    ออก เดิ นทำง ได้ ทุ กวั น  ตลอด เดื อน  ส .ค . 63  ถึ ง  31  ธ .ค . 63 

 
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,399.-    บาท  
 

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 
 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง** 
 
 
 
 
 



อัตรานี้รวม 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ น้าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 บริการน้้าดื่มท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเช้าและน้้าดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล

อุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อก้าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์) 
 ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม 

X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษี
เท่านั้น) 

X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ช้าระพร้อมค่าทัวร์ 

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น 

X ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ส้าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจ้านวนตามรายการระบุ โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอส้าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

 กรุณาช้าระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว (หากไม่ช้าระตามก้าหนด ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ในการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บมัดจ้า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 



● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร ์
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าทวัร์โดยหักคา่ใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง** 

 
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่้าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป (ออก
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญ
ที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้
ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ตา่งๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับล้าดับการจองและถือเป็น
สิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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● ผู้เดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นท้าความสะอาดบนรถโดยสาร 
ผังที่น่ังบนรถ 
                                                                                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด : https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน : http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6

