#เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
สัตหีบ-เกาะแสมสาร
สัตหีบ-เกาะแสมสาร-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
06.00 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

06.30 น.

พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ ระหว่างทาง
รับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ประจารถ

08.00 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี นาท่านเดินทางสู่เขต อ.สัตหีบ ท่าเรือเขาหมาจอ ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศ
บริเวณท่าเรือ ระหว่างรอตั๋วโดยสารเรือข้ามสู่เกาะแสมสาร (มีการจากัดจานวนผูโ้ ดยสารลงเรือไม่เกิน 100
คนต่อรอบ) จากนัน้ ให้ท่านรอเรือรอบแรกเพื่อข้ามสู่เกาะแสมสารซึ่งเป็ นเกาะที่มีความโดดเด่นมากสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มาก (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ
10 นาที) สู่หาดเทียนซึ่งเป็ นท่าเรือหลักของเกาะแสมสาร
รับฟั งคาบรรยายการปฏิบตั ิตวั ระหว่างอยู่บนเกาะ (ไม่
จาเป็ นจะต้องซือ้ นา้ ดื่มหรืออาหารจากฝั่ งไป บนเกาะมี
ให้บริการราคาไม่แตกต่างจากบนฝั่ง) จากนัน้ นาท่าน
โดยสารรถต่อเข้าสู่หาดลูกลม (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) ซึ่งเป็ นหาดหลักและจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยว
ของเกาะแสมสาร ซึ่งจะมีทั้งหาดสวยงามขาวสะอาดนา้ ทะเลสีฟ้าคราม ร้านค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว จุด
พักผ่อนและกิจกรรมดานา้ ให้เวลาท่านได้เก็บภาพถ่ายที่สวยงามจากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปหลายจุด
ด้วยกัน เดินเล่นเก็บบรรยากาศและอิสระให้รบั ประทานอาหารกลางวันบนเกาะตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดเทียนเพื่อล่องเรือกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอ (รอบเรือประมาณ 12.00 น.)

บ่าย

นาท่านแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทยในบริเวณเขาหมาจอ ก่อตั้ง
ขึน้ โดยกองทัพเรือเพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมและ
จัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตว์
ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็ น
ส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนีแ้ บ่งออกเป็ นทั้งหมด 5 อาคาร ตัง้ เรียงรายอยู่เนินเขา
โดยมีจุดชมวิวอยู่ที่อาคาร 5 ซึ่งเป็ นไฮไลท์ของการมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงาม
ในมุมสูง ของท้องทะเลสัตหีบและเกาะชื่อดัง ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม ท่ามกลางนา้ ทะเลสีฟ้าคราม

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือนา้ ลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ เป็ นเรือบรรทุก
เครื่องบินขึน้ ลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ของ
ราชนาวีไทย เป็ นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
เท่าที่มีในกองทัพเรือ โดยเรือลานีต้ ่อขึน้ ที่อู่ต่อ
เรือบาซาน เมืองโรต้าในประเทศสเปนและ
เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2540 เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรได้รบั พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชว่า "จักรีนฤเบศร" หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จกั รี เป็ นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทนั สมัย มีระบบเรด้าห์
ตรวจการณ์ระยะไกล ในเวลาปรกติเรือจักรีนฤเบศรจะเป็ นฐานปฏิบตั ิการคุม้ ครองประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ในยามสงครามจะทาหน้าที่ควบคุมและบังคับ
บัญชากองเรือในทะเลทั้งหมดและเป็ นฐานจอดเครื่องบินและควบคุมการปฏิบตั ิงานป้องกันภัยทางอากาศอีก
ด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย์ จัดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้
ท่านกราบสักการะและเก็บภาพกับฉากหลังที่เป็ นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธ
ฉายที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เพื่อเป็ นพระพุทธรูปประจา
รัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นพระ
พุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระ
พุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง
109 เมตร เขาชีจรรย์ ถูกสร้างขึน้ มาจากพระราชดาริของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก เมื่อครัง้ ยังดารงตาแหน่งเป็ นสมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรง
เสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทศั น์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กาลังถูกระเบิดทาลายทุกวัน จึงทรงดาริที่จะ
อนุรกั ษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร ด้วยการสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ให้เป็ นปูชนียสถานสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" มี
ความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็ นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ จากนัน้ นาท่านปิ ดท้าย
รายการด้วยการเดินทางสู่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ไม่ไกลจากเมืองพัทยา เป็ นอาณาจักรที่ทงั้ ผลิตและจาหน่าย
องุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจาเมืองพัทยา มีการปรับปรุงภูมิทศั น์ไร
องุ่นแห่งนีใ้ ห้มีความสวยงามมีบรรยากาศคล้ายอยู่
ต่างประเทศเลยทีเดียว ให้ท่านเดินชมความสวยงาม
และสัมผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์พร้อมทัง้ เลือกซือ้ องุ่นสด
พันธุด์ ีจากไร่รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นมากมาย เช่น นา้ องุ่น 100%, แยมองุ่น, ลูกเกด และอื่นๆ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

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

กำหนดกำรเดินทำง

ออกเดินทำงได้ ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

1,399.-

บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
อัตรานี้รวม
✓
✓
✓
✓
✓

ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
✓ ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
X ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการชาระเงิน
▪
▪

สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่น่งั บนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กับลาดับการจองและถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

ผังที่น่งั บนรถ

