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เรา ขอน าท่านสัมผสัความงดงามของหาดท่ีขาวสะอาดตา พร้อมพกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ อ่ิมอร่อยกบั

อาหารเลิศรสพร้อมบริการท่ีแสนอบอุ่น ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม  

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-วดัสวา่งฟ้าพฤฒาราม-วดัหนองใหญ่-เกาะลา้น     B/L/D 

06.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... รับประทานอาหารเช้า (1) แบบ Set box ฟังเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจจากมคัคุเทศก ์อิสระพกัผอ่นบนรถ  

09.00 น. เดินทางถึง วดัสว่างฟ้าพฤฒาราม เป็นวดัเก่าแก่คาดวา่สร้างในสมยัอยธุยา สันนิษฐานวา่เป็นจุดท่ีสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราชทรงหยดุทพั สมยัตีฝ่าวงลอ้มพม่า เม่ือตอนท่ีกรุงศรีอยธุยาจะเสียกรุงคร้ังท่ี 2 วดัสวา่งฟ้าพฤฒาราม
ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นนาเกลือ (สระโบสถ)์ วดัแห่งน้ีไดช่ื้อวา่มีพระอุโบสถ พระพุธรูป ท่ีสวยงาม และมี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์
จ านวนมาก น าท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเก็บภาพความประทบัใจจนถึงเวลาท่ีเหมาะสม จากนั้นน าท่านเดินทาง
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สู่ วดัหนองใหญ่ น าท่านกราบขอพรหลวงพ่อโสธรจ าลององคใ์หญ่ท่ีสุดใน
โลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที ่ โรงแรม  
13.30 น. น าทุกท่านลงเรือ น าท่านเดินทางสู่ เกาะล้าน ชม หาดแสม อิสระเล่นน ้าทะเล

สัมผสัชายหาดสีขาวละเอียดนวลตา หรือเก็บภาพความประทบัใจ 
 16.30 น. เหมาะสมกบัเวลาน าทุกท่านเดินทางกลบั ข้ึนฝ่ัง จากนนั้นน าท่านเดินทางเขา้

สู่ท่ีพกั โรงแรม LK Celestite  4* 
อิสระพกัผอ่นหรือจะสนุกกบัสระไหวน้ ้าท่ีทางโรงแรมมีไวเ้พื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัทุกท่าน 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า(3)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมชมคาบาเร่โชว์  โชว์
ของสาวๆประเภท2 ท่ีจะสร้างความประทบัใจแบบไม่รูลืมใหก้บัท่าน 
หลงัอาหารอิสระในการเท่ียว WALKING STREET PATTAYAถนนแห่ง
แสงสีท่ีไม่เคยหลบัใหล ใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวชมอยา่งจุใจ ระหวา่งทางในถนน
สายน้ีจะมีโชวต่์างๆท่ีน่าสนใจ อาทิ โชวม์ายากล โชวเ์ตน้ โชวร้์องเพลง  

 พกัค้างแรม ณ โรงแรม LK Celestite 4*  หรือเทยีบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สวนไทย พทัยา-กรุงเทพฯ        B/-/- 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สวนไทย พทัยา อาณาจกัรแห่งความเป็นไทย ท่ีคุณจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่แห่งการ

ท่องเท่ียวและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วถีีชีวิต  อนังดงามและทรงคุณค่าของชาวไทยทัว่ทั้ง ๖ ภาค และ
ศาสตร์พระราชาบนพื้นท่ีหวา่ ๒๕0 ไร่ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ปางช้าง รถม้าล าปาง อุโมงค์พรรณไม้ ประตู
เมืองสวนไทย กิจกรรมประเพณีลอยกระทง น า้ตกและถ า้พญานาค ศาลาบูชาพญานาค ชุมชนวิถไีทย ตลาดน า้ ศาลา
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กลางน า้ ล่องเรือวิถไีทย เรือสวนไทย นาข้าว สวนผลไม้ การแสดงสัตว์แสนรู้  ฟาร์มสวนไทย สวนดอกไม้ สวนบัว
กระด้ง นาขัน้บันได ไร่ชา หอพระ รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พเิศษสุดๆ แถมฟรี!!   กจิกรรมน่ังช้าง-น่ังรถม้า-ล่องเรือโบราณ-น่ังรถราง การแสดงวฒันธรรมไทย และ กจิกรรมวถิีไทย  

14.00 น. เหมาะสมกบัเวลา  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
17.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จ านวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว 

1-2 ส.ค.2563 ท่านละ 1,999 บาท 20-34 ท่าน    

เง่ือนไขการช าระเงิน  

มดัจ า 1,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระกอ่นการเดินทาง 14 วนัท าการ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถโคช้ปรับอากาศ   
 เรือท่องเท่ียวเกาะลา้น 
 ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม โรงแรม LK Celestite 4* หรือเทยีบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 อาหารตามรายการท่ีระบุ จ  านวน 4  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  

 ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถทอ้งถ่ิน (200 บาทต่อทริป) 
กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้
(ตวัอยา่งเช่น ค่ามดัจ าหอ้งพกั และ ค่ารถบสั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวา่  

หา้มเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
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 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single), 
หอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple) ซ่ึงหอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่าน) ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 บางโรงแรม อาจไม่มีเคร่ืองใชไ้วบ้ริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หว ีโลชัน่ทาผวิ รองเทา้เดินในหอ้ง 
เป็นตน้   

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เดก็ และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 
ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทวัร์ และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผู ้
เดินทางเป็นส าคญั  

       ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19  มาตรการการบริการบนรถบริการ 

 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั ผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)  และแจกผา้กรอง
อากาศส าหรับหนา้กาก(3แผน่ วนัละแผน่)  
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 
- บนรถ สมาชิกตอ้งนัง่เวน้ระยะ และงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง  
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
- กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค   
  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถ 


