
 



 

   
วนัแรก  กรุงเทพฯ - แหลมบารีฮาย - เกาะลา้น – คาบาเรต่โ์ชว ์      (B/L/D) 

06.30 น.   พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)  โดยมเีจา้หนา้ที ่ 

                      คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก  

                      ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บรกิารเครื่องดืม่ ใหท้กุท่านไดส้ดชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

07.00 น.  พรอ้มออกเดนิทางสู ่พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ  

VIP มาตฐาน ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทกุวนั 

บรกิารอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. น าคณะเดนิทางถงึจดุนดัพบ..ท่าเทยีบเรอืแหลมบารีฮาย น าสมาชิกลงเรือ เดนิทางสู่ท่าเทยีบเรือแสม เกาะลา้น ซึ่งอยู่ทาง

ทศิตะวนัตกของเมอืงพทัยา จากชายหาดเมอืงพทัยาจะสามารถมองเหน็เกาะลา้นไดช้ดัเจน เพราะอยู่ห่างจากฝัง่ออกไปเพยีง

ประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยเรือโดยสารประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที หมู่เกาะลา้นแต่เดิมเป็นที่รูจ้กัในหมู่

นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิในนามว่า “หมู่เกาะปะการงั” (Coral Islands) เพราะอดุมไปดว้ยปะการงันานาชนิด เป็นแหล่งปะการงั

ทีส่มบูรณ์แห่งหน่ึงของประเทศและใกลก้รุงเทพฯ มากทีสุ่ด 

11.45 น. น าคณะถึงท่าเทียบเรือ หาดแสม ฝัง่เกาะลา้น ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที น าคณะเดนิทางสู่รา้นอาหาร

กลางวนั 

 เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนู  ณ อนนัตซ์ีฟู้ ด 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บ่าย หลงัอาหารใหท้กุท่านไดม้เีวลาเล่นน า้ที่ ชายหาด หรือกิจกรรมทางน า้ต่าง ๆ อาทเิช่น บานาน่าโบท๊ เจท็สกี เป็นตน้ อสิระตาม

อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าคณะลงเรือเพือ่เดนิทางกลบัสู่ท่าเรือแหลมบารีฮาย พทัยา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาท ี

16.15 น. น าคณะเดนิทางถงึ ท่าเทยีบเรือ แหลมบารฮีาย น าท่านขึ้นรถโคช๊คนัเดมิเดนิทางสู่ ทีพ่กั 

16.30 น. น าคณะเดินทางถึง LK Celestite 4* หรือเทียบเท่า รบักุญแจหอ้งพกั..เขา้หอ้งท  าภารกิจส่วนตวั ก่อนเดินทางไป

รบัประทานอาหารค า่ 

17.30 น. บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารสม้ปัน้  พรอ้มชมการแสดงคาบาเร่ตโ์ชว ์
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.00 น.  สมควรแก่เวลาใหท้่านไดเ้ดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง สวนไทย พทัยา – สุริยาแลนด ์– ของฝากบวัตอง – กรุงเทพฯ      (B/L/-) 

เชา้. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั  อาหารเชา้แบบอเมรกินับฟุเฟ่ต ์ABF  

08.30 น. น าคณะพรอ้มกนัที ่ลอ็บบี้ของโรงแรม Check Out คืนกุญแจหอ้งพกั ก่อนน าท่านเดนิทางสู่ สวนไทย พทัยา อาณาจกัร

แหง่ความเป็นไทย ทีท่่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวและ เรียนรูศิ้ลปะวฒันธรรม ประเพณี  วถีีชีวติ 

อ ั

น

ง

ด

ง

า

ม

แ

ล

ะ

ท

ร

ง

คุณค่าของชาวไทยท ัว่ท ัง้ ๖ ภาค และศาสตรพ์ระราชาบนพื้นที่หว่า 250 ไร่ โดยแบ่งเป็นโซน ต่าง ๆ เช่น ปางชา้ง รถมา้

ล  าปาง อุโมงคพ์รรณไม ้ประตูเมอืงสวนไทย กิจกรรมประเพณีลอยกระทง น า้ตกและถ า้พญานาค ศาลาบูชาพญานาค 



 

ชุมชนวถิไีทย ตลาดน า้ ศาลากลางน า้ ล่องเรือวถิไีทย เรือสวนไทย นาขา้ว สวนผลไม ้การแสดงสตัวแ์สนรู ้ ฟารม์สวนไทย 

สวนดอกไม ้สวนบวักระดง้ นาข ัน้บนัได ไร่ชา หอพระ รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระ เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนู  ขนัโตกบฟุเฟตพ์รอ้มรบัชมการแสดง ณ สวนไทย  

บ่าย ฟร ี: เครื่องแต่งกายชุดไทย STANDARD นัง่ชา้งชมสวน, นัง่รถมา้ลาปาง, ล่องเรอืโบราณ, นัง่รถชมทศันียภาพ, ชมการ

แสดงศิลปะวฒันธรรมไทย และร่วมกจิกรรมวถิไีทย (ขนัโตกบฟุเฟต ์รอบกลางวนั : 11.30-14.00 น. ) 

 

 

 

 

 

     

14.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สรุยิาแลนด ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดช้ื่อว่ารวมของแปลกแหวกแนวของหลุดโลก ท ัง้ของใหม่ 

ของเก่าแนววนิเทจ  และของสะสมโบราณทีห่าชมไดย้าก สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อ 

15.30 น.  น าคณะเดนิทางกลบัสู่ภมูลิ  าเนา  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก   ที่รา้นบวัตอง สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง 

ต่อสู่กรุงเทพมหานคร 

18.00 น.  คณะเดินทางถงึ ภมูิล าเนา โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไข 
 

กินดีอยู่ดี มีคนดูแล เกาะกระแส พทัยา – เกาะลา้น 2 วนั 1 คนื..เที่ยวครบจบทุกไฮไลท ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

1–2 สงิหาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

8 – 9 สงิหาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

15 – 16 สงิหาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 



 

22-23 สงิหาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

29-30 สงิหาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

5 – 6 กนัยายน 2563 2,990 2,990 2,990 500 

12 – 13 กนัยายน 2563 2,990 2,990 2,990 500 

19 – 20 กนัยายน 2563 2,990 2,990 2,990 500 

26 – 27 กนัยายน 2563 2,990 2,990 2,990 500 

3-4  ตุลาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

10-11 ตุลาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

17-18 ตุลาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

23-24 ตุลาคม 2563 2,990 2,990 2,990 500 

เดินทางทุกวนั ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6 – 8 ท่าน/ตู ้ 22,900.- 500.- 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

✔ ค่าทพีกั 1 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปกต ิโดยแต่ละโรงแรมมขีนาดไม่เหมอืนกนั) 

✔ มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบรกิารตลอดการเดนิทาง 

✔ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

ปญัหาสขุภาพ) 

 



 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

⮚ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

⮚ ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

⮚ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

⮚ *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

⮚ ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนั

เดนิทาง 

การยกเลกิ  (เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551) 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่า

มดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

⮚ แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถ

ตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบรูณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 



 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

4. ค่าบริการทีท่า่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้า่นไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง 

หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ 

ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่าน

เอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 



 



 



 

 


