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เกาะแสมสาร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งยงัเป็นเกาะใน

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จึงส่งเสริมใหเ้ป็นเกาะท่ีงดงามข้ึนไปอีก  บนเกาะแสมสารประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวหลาย

จุด เช่น  หาดเทียน หาดลูกลม เส้นทางเดินป่าศึกษา ธรรมชาติ ส่วนกิจกรรมการท่องเท่ียวยอดนิยมบน

เกาะแห่งน้ีคือ เดินป่า เล่นนํ้า ดาํนํ้าดูปะการัง นัง่เรือทอ้งกระจกดูปะการัง และพายเรือคายคั หรือถา้ไม่

อยากทาํอะไรแค่นัง่ๆ นอนๆ บนหาดทรายขาวนวลกสุ็ขมากพอแลว้ 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ –  ชลบุรี  -  สัตหีบ –  แสมสาร 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ……….. 

07.15 น. ออกเดินทางสู่  จังหวัดชลบุรี            รับประทานอาหารเชา้บนรถ 

10.00 น. เดินทางถึง ตาํบลแสมสาร อ. สตัหีบ  นาํท่านไปไหวพ้ระทาํบุญ ณ วัดช่องแสมสาร มากราบ

สกัการะหลวงพอ่ดาํ พระสมัพทุธมหามุนีศรีคุณาศุภนิมิต  เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัสูง 5 เมตร 

ซ่ึงตามประวติัเล่าวา่เร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2501 โดยความประสงคข์อง หลวงพอ่ดาํรง คุณาสโภ 

พระภิกษุจากจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงมาปักกลดจาํพรรษาอยูท่ี่เจดียเ์ก่าในพื้นที่ตรงน้ี เดิมทีหลวงพ่อ

ดาํลงรักสีดาํทั้งองค ์หลงัสร้างเสร็จก็ประดิษฐานกลางแจง้เป็นเวลานาน ก่อนปี พ.ศ. 2532 จึงมีการ

สร้างวหิารจตุัรมุขครอบไว ้นอกจากสกัการะหลวงพอ่ดาํ บริเวณวดัช่องแสมสารยงัเป็นจุดชมวิว

ทะเลแสมสารสวยมากจุดหน่ึง มองเห็นทิวทศัน์และภูมิประเทศโดยรอบกวา้งไกล 

 11.00 น. จากนั้นนาํท่านไปชม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทพัเรือ  อยูภ่ายในหน่วยบญัชาการต่อสูอ้ากาศ

ยานและรักษาฝ่ัง เขา้ไดห้ลายทาง ทั้งเช่ือมมาจากหาดดงตาล ที่น่ีมีบ่อเล้ียงดูเต่าตะนุกบัเต่ากระ 

เพือ่ใหมี้ความพร้อมก่อนปล่อยกลบัสู่ทะเล เป็นการเพิม่โอกาสอยูร่อดของเต่าเหล่าน้ี รวมทั้งมี

โรงพยาบาลเต่าทะเล และพพิธิภณัฑซ่ึ์งสามารถเท่ียวชมทั้งเด็ก และผูใ้หญ่ ไปเยีย่มนอ้งเต่าน่ารักๆ 

ก่อนตอ้งออกไปเผชิญโลกกวา้งกนั 

 

 

         

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

13.00 น. ออกเดินทางถึง ฟาร์มปลาการ์ตูน เพอร์คูล่า ฟาร์ม อาจไม่ใช่สถานที่เที่ยวแบบ                                                           

จริงจงั เพราะเป็นฟาร์มปลาการ์ตูนเอกชน  ซ่ึงมีจุดประสงค ์คือเพาะพนัธุป์ลา                                                                                  

สาํหรับเพือ่จาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมความน่ารัก                                                                    

ของปลาการ์ตูนมากกวา่สิบสายพนัธุ ์รวมถึงสายพนัธุท่ี์พบไม่ไดใ้นทะเลไทยสภาพสถานท่ีเป็นบอ่

เล้ียงคอนกรีต ไม่ไดจ้ดัแสดงเหมือนพพิธิภณัฑ ์แต่ถึงอยา่งนั้นปลาการ์ตูนพวกน้ีก็ยงัน่ารักน่าชม  
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14.00 น. หลงัจากนั้นจะพลาดไดไ้งกบัการมาเที่ยวชม เรือหลวงจักรีนฤเบศร  เป็นเรือธง และเรือบรรทุก

อากาศยานลาํแรก และลาํเดียวของราชนาวไีทย ประจาํการในส่วนกาํลงัรบของกองทพัเรือ ขึ้น

ระวางประจาํการเม่ือ วนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 ไดใ้ชง้านปฏิบติัภารกิจดา้นยทุธการและ

ช่วยเหลือภยัพบิติัตลอดน่านนํ้ าไทยทั้งฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั  ช่วงไม่ไดอ้อกปฏิบติั

ภารกิจจะจอดพกัอยูท่ี่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ใกลห้าดนางราํนางรอง   ใครขึ้นไปแลว้

จะตอ้งร้องโอโ้หในความใหญ่โตโอ่อ่า จินตนาการไดเ้ลยวา่เวลาแล่นออกไปทาํหนา้ท่ีกลางทะเล

จะยิง่ใหญ่ขนาดไหน  
 
  

 

 

 

 

 

15.00 น. นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกับนเขา @  Sea View Villa    

ใหเ้วลาท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

   

วนัทีส่อง เกาะแสมสาร  -  ดาํนํา้ดูปะการัง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

08.00 น. เตรียมตวันัง่รถไปลงท่าเรือ  เพือ่ล่องเรือไปดาํนํ้ าที่ อ่าวแสมสาร  ไฮไลทก์ารเที่ยวทะเลสตัหีบในยคุ

น้ีก็ตอ้งที่น่ีเลย!!! เป็นกิจกรรมมาแรง ซ่ึงพวกเราจะไดแ้หวกวา่ยเล่นนํ้ ากบัฝงูปลา ดูปะการัง 

ท่ามกลางทะเลใสๆ ที่คนรักทะเลตอ้งฟินแน่นอน  การนัง่เรือโดยจะพาท่านจะพาดาํนํ้ าสามจุดตาม

เกาะต่างๆ บริเวณอ่าวแสมสาร (ท่ีไม่ใช่เกาะแสมสาร) โดยไม่มีการขึ้นชายหาดนะเพราะเป็นพื้นที่

หวงหา้มของทหารเรือ  มีบริการพเิศษคือถ่ายรูปใหฟ้รีทั้งบนเรือและใตน้ํ้ า ถ่ายภาพปุ๊ บจบทริปก็จะ

ส่งภาพให้เราทางไลน์ ดงันั้นรับประกนัวา่ไดภ้าพสวยไปอวดเพือ่นโดยไม่ตอ้งพกกลอ้งมาเอง 
เวลาเหมาะสมคือช่วงสายๆ กบัช่วงบ่ายๆ   โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง    กรุณาเตรียมชุดให้

พร้อมสาํหรับลงทะเล ดาํนํ้ า 
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

14.00 น. นาํคณะกลบัมายงัที่พกั   อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

17.00 น. ออกเดินทางไปเดินเล่นยามเยน็ ณ  ตลาดโต้รุ่งสัตหีบ  เยน็แลว้ทอ้งเร่ิมหิว !! พาไปเดินสตรีทฟู้ดสตั

หีบเป็นอะไรที่ฟินสุดใจ มีของอร่อยและน่ากินไปหมด ถือวา่เป็นเมืองท่ีอาหารเลิศมาก  นอกจากน้ี

ในบรรดาของอร่อยที่ตลาดโตรุ่้ง ขอแนะนาํอีกเจา้คือ โรตีอมตะรส โรตีรสเขน็ที่คนสตัหีบทุกคน

ตอ้งรู้จกั ขายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จากรุ่นพอ่สืบต่อมารุ่นลูกสาวแลว้  
 { มือ้นี้ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย } 

 
 

วนัทีส่าม เขาชีจนั  –  ไร่องุ่นซิลเว่อร์เลค  –  สวนนงนุช  -   กรุงเทพฯ 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร   

 หลงัจากนั้นเก็บสมัภาระใหเ้รียบร้อย เพือ่เตรียมตวัเช็คเอา้ท ์

09.00 น. ออกเดินทางไปชม วัดเขาชีจรรย์   กราบสกัการะพระพทุธรูป 
แกะสลกับนหนา้ผาหินความสูงกวา่ 130 เมตร ท่ีเขาชีจรรย ์ 
พระพทุธรูปดงักล่าวมีช่ือวา่ พระพทุธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา 
เป็นพระพทุธลกัษณะพระพทุธฉายองคใ์หญ่ที่สุดในโลก ใชว้ธีิสร้าง 
ดว้ยการยงิเลเซอร์แกะสลกัลงไปในเน้ือหินให้เป็นร่องลึก 10 เซนติเมตร กวา้ง 30 เซนติเมตร 

จากนั้นจึงฝังดว้ยกระเบื้องโมเสกสีทองเตม็ร่อง มาถึงสัตหีบแลว้ใครพลาดมาชมความยิง่ใหญ่ของ

พระพทุธรูปที่น่ีบอกเลยวา่เสียดายแทน เป็นแลนดม์าร์กที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัชลบุรี 
10.00 น. จากนั้นเดินทางต่อ ไปชม ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อีกหน่ึงจุดเช็คอินยอดฮิต ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคเป็นไร่ที่

กวา้งขวาง มีฉากหลังเป็นภูเขาสวยๆ แถมโดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมทสัคาน่ี อิตาลี จน

ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นลิตเติ้ลอิตาลี  สามารถเขา้มาถ่ายรูปเล่น ชมวิว ซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือก็

ตามสะดวก เพราะมีโซนใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมชิลแชะ้แบบไม่คิดตงัค ์ แต่ถา้อยากนั่งรถไฟฟ้าชม

ดา้นในก็มีค่าใชจ่้ายนิดหน่อย อยูท่ี่เราวา่อยากโรแมนติกแบบเบาๆ หรือจดัเตม็  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
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13.30 น.  ก่อนกลบั แวะพาท่านไปเยีย่มชม สวนนงนุช  เป็นที่เที่ยวสาํคญัในโซนสตัหีบ-พทัยา มีกิจกรรม

ตลอดทั้งปี การแสดงโชวร์าํไทย และการแสดงชา้ง  ขณะที่สวนตน้ไม ้สวนหิน สวนสร้างสรรค์

ต่างๆ ยงัคงร่มร่ืนน่าชม สวนสตัวข์นาดยอ่มก็ดี สวนนกก็สุดยอด ใครอยากใกลชิ้ดนกเงือกหลาย

สายพนัธุม์าที่น่ีไม่ผดิหวงั ล่าสุดสวนนงนุชเปิดตวัโซนใหม่คือสวนไดโนเสาร์ นาํเอารูปป้ัน

ไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงมาจดัแสดงหลายร้อยตวั รวมถึงรูปป้ันไดโนเสาร์สูงที่สุดในโลก

ถ่ายรูปเพลิดเพลินและสนุกมาก 

 

 

 

 

 

16.30 น. ไดเ้วลาพอสมควร  คณะเดินทางกลบัเขา้กรุงเทพฯ  

19.00 น. กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

   

  

หมายเหตุ  :  โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั 

 

อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ 5,900.-  บาท 

พกัเด่ียว  { จ่ายเพิ่ม }   ท่านละ 2,600.-  บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าพาหนะรถตู ้ เดินทางตามโปรแกรม  คนัละ 7 – 8 ท่าน  

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

      ค่าโรงแรมที่พกั  จาํนวน  2  คืน //   พกัหอ้งละ 3 – 4  ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายของเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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 ค่าเรือสปีทโบท๊ และรถรับ/ส่งท่าเรือ 

 อุปกรณ์ดาํนํ้ า + นํ้าด่ืมในเรือ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายเุกิน 

  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 

   200,000.- บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

         ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชม สาํหรับอตัรา  สําหรับชาวต่างชาติ 

         ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ                      

              ค่าซกัรีด  ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

    ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

    ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

    ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า    

        ก่อนการชําระเงิน    หากแจ้งภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณ ี) 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา    ท่านละ  3,000.- บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดนิทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วันก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี ผูโ้ดยสารจาํนวน  7 - 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การเมือง, ภยัธรรมชาติ โดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

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

 

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :    คุณแหม่ม หรือ คุณมินทร์   

                  02–  934 - 0833 – 4                          มินทร์  :  087 – 161 - 4478 

                         : ID.   mam2by4   

        ***   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล  ***  
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