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ก าหนดการเดนิทาง 
เมษายน 64 10, 17, 24 พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 

มถุินายน 64 05, 12, 19, 26 กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

One Day Trip รับซัมเมอร์ เกาะแสมสาร สัตหีบ  
ด าน า้แสมสาร เรือ Speed Boat พเิศษ 1,390 บาท/ท่าน 

วนัแรก    ด าน า้ดูปลา ชมปะการัง ต่ืนตาโลกใต้ทะเล จุดด าน า้เป็นเกาะ ทะเลในอ่าวแสมสาร 

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ  

 

08.30 น. เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหนา้สู่เกาะแสมสาร เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยูใ่น สัตหีบ ชลบุรี  
 ด าน ้าอ่าวแสมสาร ทอ้งทะเลท่ีมหศัจรรยม์ากๆ และท่ีส าคญัยงัไม่ค่อยจะมีใครรู้จกัมากนกั เกาะแก่งต่างๆ 

ยงัคงสวยงามอุดมสมบูรณ์ มีโลกใตน้ ้ าท่ีมีสีสัน น ้ าทะเลสีฟ้าใสไม่แพท้ะเลทางใต ้เม่ือไดล้งมาอยูใ่นน ้ า
และเพ่งมองลงไปดา้นล่างของบริเวณน้ีแลว้ก็ไดพ้บวา่น่ีคือความอุดมสมบูรณ์ของโลกใตน้ ้ าท่ีสวยงาม
และอลงัการไม่แพท้างฝ่ังภาคใตเ้ลย ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังหิน ดอกไมท้ะเล ปลานีโม่ ปลาทะเล
สีสันสวยงามต่างๆ และท่ีถือเป็นไฮไลท์ในจุดน้ีท่ีประทบัใจมาก ดว้ยหน้าร้อนน้ีหากใครยงัไม่รู้จะพา
ครอบครัวหรือคนรักไปเท่ียวท่ีไหนกนัดี ขอแนะน าเลยวา่อ่าวแสมสารคือจุดหมายท่ีดีมากๆ  

ฟรี!!! อุปกรณ์ด ำน ำ้ (หน้ำกำก,ชูชีพ,ท่อหำยใจ) , ฟรี!!! 📸 ถ่ำยภำพใต้น ำ้ 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
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14.00 น. เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับพระราชทานช่ือจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “จกั
รีนฤเบศร์” หมายถึง ผูย้ิ่งใหญ่แห่ง ราชวงศ์จักร  เป็นเรือ
บรรทุกเคร่ืองบินข้ึนลงทางด่ิงและ เฮลิคอปเตอร์ ของราชนาวี
ไทย เป็นเรือรบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีมีมาในกองทพัเรือไทย  
เป็นเรือท่ี มียุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีระบบเรดา้ห์ตรวจการณ์
ระยะไกล ภารกิจท่ีส าคญัในยามสงคราม ท าหนา้ท่ีเป็นเรือธง 
ควบคุมและ บงัคบับญัชา กองเรือในทะเลทั้งหมด และยงัเป็นเรือบรรทุกเคร่ืองบิน ควบคุมการปฏิบติัการ
ป้องกนัภยัทางอากาศอีกดว้ย (ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลีย่นรำยกำรหำกทำงสถำนท่ีไม่อนุญำติให้เข้ำชม) 

15.30 น.   คาเฟ่ Cafe Amazon ริมทะเลหน่ึงเดียวในประเทศไทย  

  
ร้านท่ีตกแต่งดว้ยสไตลโ์มเดิร์น ซ่ึงน่ีถือเป็นการเปิดประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่เลยก็วา่ไดก้บัการไดน้ัง่จิบ
กาแฟและเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ ในห้องกระจกชมวิวทอ้งทะเลสีฟ้าครามท่ีแสนจะเงียบสงบ โดยมีสองโซนนัน่
ก็คือโซนเอาทด์อร์ นัง่รับลมทะเลแบบชิลๆ และโซนอินดอร์ท่ีจะมีกระจกใสให้ไดน้ัง่ตากแอร์ชมทะเล
และความสวยงามของธรรมชาติ (ไม่รวมค่ำเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี)  

16.30 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ชุดวา่ยน ้า, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนลงเรือ  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ  
2. ค่าเรือ Speed Boat ไปจุดด าน ้าอ่าวแสมสาร  
3. บริการยมืฟรี! เส้ือชูชีพ และ อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน  
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5แสนบำท 1-15ปี หรือ อำย ุ75-85ควำมคุ้มครองเหลือ 
50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1ปี หรือ อำยเุกิน 85ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำย) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำก
กำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- วนัท่ีใชบ้ริการ 

- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระเงินเต็มจ านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลงัท าการจอง หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จให้ลูกคา้
ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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