
ไทย เกาะกระแส เกาะล้้าน พััทยา 2 วััน 1 คืืน

เท่�ยวัพัทัยา เกาะล้า้น

• แหล้มบาร่ฮาย
• เกาะล้้าน, คืาบาเร่ต์โชวั์
• สวันไทย พััทยา 
• สุริยาแล้นด์
• เกาะกระแส เกาะล้้าน

เร่�มต้น 2,990 บาท/ท่าน



1 DAY
กรุุงเทพฯ - แหลมบารุีฮาย - เกาะล้าน – คาบาเรุ่ต์์โชว์์

06.30 น.

07.00 น.

10.30 น.

11.45 น. 

เท่�ยง

พรุ้อมกัน ณ จุุดนัดพบ ปั้้�ม ปั้ต์ท.ถนนเกษต์รุนว์มินทรุ์(กรุณ่กรุุ�ปั้เหมา เจุ้า
หน้าท่�ไปั้รุับถึงหน้าบ้านท่าน) โดยม่เจุ้าหน้าท่� คอยต์้อนรุับและอำานว์ย คว์าม
สะดว์ก ต์ิดแท็กผููกกรุะเปั้๋า พรุ้อม บรุิการุเครุ่�องด่�ม ให้ทุกท่านได้สดช่�น ก่อน
ออกเดินทาง 

พรุ้อมออกเดินทางสู่ พัทยา จุังหว์ัดชลบุรุี “เท่�ยว์ FIN ปั้ลอดภััย สไต์ล์ New 
Normal” โดยรุถต์ู้ปั้รุับอากาศ VIP มาต์ฐาน ทำาคว์ามสะอาด ฆ่่าเช่�อ ทุกว์ัน

บร่การอาหารกล้่องบนรถ เคืร่�องดื�มท่�ไม่ม่แอล้กอฮอล้์บนรถ ลู้กอม + ขนมขบเคื่�ยวั

นำาคณะเดินทางถึงจุุดนัดพบ..ท่าเท่ยบเรุ่อแหลมบารุีฮาย นำาสมาชิกลงเรุ่อ เดิน
ทางสู่ท่าเท่ยบเรุ่อแสม เกาะล้าน ซึ่ึ�งอยู่ทางทิศต์ะว์ันต์กของเม่องพัทยา จุาก
ชายหาดเม่องพัทยาจุะสามารุถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจุน เพรุาะอยู่ห่างจุากฝั่้�ง
ออกไปั้เพ่ยงปั้รุะมาณ 7.5 กิโลเมต์รุ การุเดินทางโดยเรุ่อโดยสารุปั้รุะมาณ 1 
ชั�ว์โมง 15 นาท่ หมู่เกาะล้านแต์่เดิมเปั้็นท่�รุู ้จุักในหมู่นักท่องเท่�ยว์ต์่างชาต์ิ ใน
นามว์่า “หมู่เกาะปั้ะการุัง” (Coral Islands) เพรุาะอุดมไปั้ด้ว์ยปั้ะการุังนานาชนิด 
เปั้็นแหล่งปั้ะการุังท่�สมบูรุณ์แห่งหนึ�งของปั้รุะเทศและใกล้กรุุงเทพฯ มากท่�สุด

นำาคณะถึงท่าเท่ยบเรุ่อ หาดแสม ฝั่้�งเกาะล้าน ใช้เว์ลาเดินทางปั้รุะมาณ 1 
ชั�ว์โมง 15 นาท่ นำาคณะเดินทางสู่รุ้านอาหารุกลางว์ัน

บร่การอาหารกล้างวัันด้วัยเมนู ณ อนันต์ซีีฟูู้�ด



บ่าย

15.00 น. 

16.15 น. 

16.30 น.

หลังอาหารุให้ทุกท่านได้ม่เว์ลาเล่นนำ�าท่� ชายหาด หรุ่อกิจุกรุรุมทางนำ�าต์่าง ๆ
อาทิเช่น บานาน่าโบ�ท เจุ็ทสก่ เปั้็นต์้น อิสรุะต์ามอัธยาศัย สมคว์รุแก่เว์ลานำา
ท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรุ่อแหลมบารุีฮาย

นำาคณะลงเรุ่อเพ่�อเดินทางกลับสู่ท่าเรุ่อแหลมบารุีฮาย พัทยา ใช้เว์ลาเดินทาง
ปั้รุะมาณ 1 ชั�ว์โมง 15 นาท่ 

นำาคณะเดินทางถึง ท่าเท่ยบเรุ่อ แหลมบารุีฮาย นำาท่านข้�นรุถโค�ชคันเดิมเดิน
ทางสู่ ท่�พัก 

นำาคณะเดินทางถึง LK Celestite 4* หรุ่อเท่ยบเท่า รุับกุญแจุห้องพัก..เข้าห้อง
ทำาภัารุกิจุส่ว์นต์ัว์ ก่อนเดินทางไปั้รุับปั้รุะทานอาหารุคำ�า



17.30 น. 

19.00 น.

บรุิการุอาหารุเย็น ณ ภััต์ต์าคารุส้มปั้้�น พรุ้อมชมการุแสดงคาบาเรุ่ต์์โชว์์

สมคว์รุแก่เว์ลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรุงแรุมท่�พัก อิสรุะพักผู่อนต์าอัธยาศัย



2 DAY
สว์นไทย พัทยา – สุรุิยาแลนด์ – ของฝั่ากบัว์ต์อง – กรุุงเทพฯ

เช้า

08.30 น.

เท่�ยง 

บ่าย

บรุิการุอาหารุเช้า ณ ห้องอาหารุของท่�พัก อาหารุเช้าแบบอเมรุิกันบุฟเฟ่ต์์ ABF

นำาคณะพรุ้อมกันท่� ล็อบบ่�ของโรุงแรุม Check Out ค่นกุญแจุห้องพัก ก่อนนำา
ท่านเดินทางสู่ สว์นไทย พัทยา อาณาจุักรุแห่งคว์ามเปั้็นไทย ท่�ท่านจุะได้สัมผูัส

ปั้รุะเพณ่ ว์ีถ่ช่ว์ิต์ อันงดงามและทรุงคุณค่าของชาว์ไทยทั�ว์ทั�ง ๖ ภัาค และศาสต์รุ์
พรุะรุาชาบนพ่�นท่�หว์่า 250 ไรุ่ โดยแบ่งเปั้็นโซึ่น ต์่าง ๆ เช่น ปั้างช้าง รุถม้าลำาปั้าง 
อุโมงค์พรุรุณไม้ ปั้รุะต์ูเม่องสว์นไทย กิจุกรุรุมปั้รุะเพณ่ลอยกรุะทง นำ�าต์กและถำ�า
พญานาค ศาลาบูชาพญานาค ชุมชนว์ิถ่ไทย ต์ลาดนำ�า ศาลากลางนำ�า ล่องเรุ่อว์ิถ่
ไทย เรุ่อสว์นไทย นาข้าว์ สว์นผูลไม้ การุแสดงสัต์ว์์แสนรุู้ ฟารุ์มสว์นไทย สว์น
ดอกไม้ สว์นบัว์กรุะด้ง นาขั�นบันได ไรุ่ชา หอพรุะ รุับปั้รุะทานอาหารุกลางว์ัน
อิสรุะ เพ่�อคว์ามสะดว์กในการุท่องเท่�ยว์ 

บรุิการุอาหารุกลางว์ันด้ว์ยเมนู ขันโต์กบุฟเฟต์์พรุ้อมรุับชมการุแสดง ณ สว์ไทย 

ฟรุี : เครุ่�องแต์่งกายชุดไทย STANDARD นั�งช้างชมสว์น, นั�งรุถม้าลาปั้าง, ล่อง
เรุ่อโบรุาณ, นั�งรุถชมทัศน่ยภัาพ, ชมการุแสดงศิลปั้ะว์ัฒนธรุรุมไทย และรุ่ว์ม
กิจุกรุรุมว์ิถ่ไทย (ขันโต์กบุฟเฟต์์ รุอบกลางว์ัน : 11.30-14.00 น. )



14.30 น.

15.30 น.

18.00 น.

นำาท่านเดินทางสู่ สุรุิยาแลนด์ เปั้็นแหล่งท่องเท่�ยว์ท่�ได้ช่�อว์่ารุว์มของแปั้ลก
แหว์กแนว์ของหลุดโลก ทั�งของใหม่ของเก่าแนว์ว์ินเทจุ และของสะสมโบรุาณท่�
หาชมได้ยาก สมคว์รุแก่เว์ลานำาท่านเดินทางต์่อ

นำาคณะเดินทางกลับสู่ภัูมิลำาเนา รุะหว์่างทางแว์ะซึ่่�อของฝั่าก ท่�รุ้านบัว์ต์อง 
สมคว์รุแก่เว์ลานำาท่านเดินทาง ต์่อสู่กรุุงเทพมหานครุ

คณะเดินทางถึง ภัูมิลำาเนา โดยสว์ัสดิภัาพและปั้รุะทับใจุ

หมายเหต์ุ : โปั้รุแกรุมการุเดินทางอาจุม่การุเปั้ล่�ยนแปั้ลงได้ต์ามคว์ามเหมาะสม โดยทางบรุิษัทฯ จุะยึดถ่อและ
คำานึงถึงคว์ามปั้ลอดภััย รุว์มถึงปั้รุะโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่ว์นมากเปั้็นสำาคัญ

อัตราคื่าบร่การแล้ะเง่�อนไข
กินด่อยู่ด่ ม่คืนดูแล้ เกาะกระแส พััทยา – เกาะล้้าน 2 วััน 1 คืืน..เท่�ยวัคืรบจบทุกไฮไล้ท์
กำาหนดการเดินทาง ราคืาผูู้้ใหญ่่พัักห้อง

ล้ะ 2 – 3 ท่าน
ราคืาเด็กอายุไม่เกิน

12 ปีี เสร่มเต่ยง
ราคืาเด็กอายุไม่เกิน
12 ปีี ไม่เสร่มเต่ยง

พัักเด่�ยวัเพัิ�มท่าน
ล้ะ

1–2 สิงหาคืม 2563 2,990 2,990 2,990 500

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

15 – 16 สิงหาคืม 63 2,990 2,990 2,990 500

22-23 สิงหาคืม 63 2,990 2,990 2,990 500

29-30 สิงหาคืม 63 2,990 2,990 2,990 500

5 – 6 กันยายน 63 2,990 2,990 2,990 500

12 – 13 กันยายน 63 2,990 2,990 2,990 500

19 – 20 กันยายน 63 2,990 2,990 2,990 500



• ค่ารุถต์ู้ปั้รุับอากาศต์ลอดการุเดินทาง
• ค่าอาหารุทุกม่�อต์ามโปั้รุแกรุม (สงว์นสิทธิในการุสลับม่�อหรุ่อเปั้ล่�ยนแปั้ลงเมนูอาหารุต์ามสถานการุณ์)
• ค่าธรุรุมเน่ยมเข้าชมสถานท่�ต์่าง ๆ ต์ามโปั้รุแกรุมรุะบุ
• ค่าท่พัก 1ค่น (พักห้องละ 2ท่าน กรุณ่พัก 3 ท่าน เต์่ยงเสรุิมท่�ได้อาจุจุะม่ขนาดเล็กกว์่าเต์่ยงปั้กต์ิ โดยแต์่ละโรุงแรุมม่ขนาดไม่

เหม่อนกัน)
• มัคคุเทศก์ผูู้ชำานาญบรุิการุต์ลอดการุเดินทาง
• ปั้รุะกันอุบัต์ิเหต์ุว์งเงินคุ้มครุองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เง่�อนไขเปั้็นไปั้ต์ามกรุมธรุรุม์* (ไม่รุว์มกรุณ่เจุ็บปั้่ว์ยด้ว์ยโรุค

ปั้รุะจุำาต์ัว์ ปั้้ญหาสุขภัาพ)

• ค่าใช้จุ่ายส่ว์นต์ัว์นอกเหน่อจุากรุายการุท่�รุะบุ เช่น ค่าเครุ่�องด่�มและค่าอาหารุท่�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรุศัพท์, ค่าอาหารุและเครุ่�องด่�ม
• สั�งพิเศษนอกรุายการุ ค่าซึ่ักรุ่ด, ค่าโทรุศัพท์ทางไกล, ค่าอินเต์อรุ์เน็ต์ ฯลฯ
• ค่าใช้จุ่ายอันเกิดจุากคว์ามล่าช้าของสายการุบิน,อุบัต์ิภััยทางธรุรุมชาต์ิ,การุปั้รุะท้ว์ง,การุจุลาจุล,การุนัดหยุดงาน,การุถูก

ปั้ฏิิเสธ
• ไม่ให้ออกและเข้าเม่องจุากเจุ้าหน้าท่�ต์รุว์จุคนเข้าเม่องและเจุ้าหน้าท่�กรุมแรุงงานทั�งท่�เม่องไทยและต์่างปั้รุะเทศซึ่ึ�งอยู่นอกเหน่อ

คว์ามคว์บคุมของบรุิษัทฯ
•  ค่าภัาษ่มูลค่าเพิ�ม และภัาษ่หัก ณ ท่�จุ่าย 3%
•  *** ค่าทิปั้ไกด์และคนขับรุถ ท่านละ 200 บาท ต์ลอดการุเดินทาง ***

อัตราคื่าบร่การน่�รวัม

อัตราคื่าบร่การไม่รวัม

26 – 27 กันยายน 
2563

2,990 2,990 2,990 500

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

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

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

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

เดินทางทุกวััน 2,990 2,990 2,990 500

ราคืาเหมากรุ�ปี
6 – 8 ท่าน/ตู้

ราคืาเหมา เพิั�มพัักเด่ยวั

19 – 20 กันยายน 63 22,900.- 500



เง่�อนไขการสำารองท่�นั�งแล้ะการยกเล้ิก

เง่�อนไขการสำารองท่�นั�งแล้ะการยกเล้ิก

การจอง

• ส่ง สำาเนาบัต์รุปั้รุะชาชน พรุ้อม มัดจุำา 1,000 บาท / ท่าน ส่ว์นท่�เหล่อชำารุะก่อนว์ันเดินทาง 7 ว์ัน บัต์รุปั้รุะชาชนต์ัว์จุรุิง

ถ่อไปั้ในว์ันเดินทาง

การยกเล้ิก (เง่�อนไขการุยกเลิกทัว์รุ์เปั้็นไปั้ต์ามพรุะรุาชบัญญัต์ิธุรุกิจุนำาเท่�ยว์และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551)

• แจุ้งยกเลิกการุเดินทางก่อน 30 ว์ัน ค่นเงินค่าทัว์รุ์ โดยหักค่าใช้จุ่ายท่�เกิดขึ�นจุรุิง ได้แก่ ค่ามัดจุำารุถบัส , รุถต์ู้ ,ค่ามัดจุำา

โรุงแรุมท่�พัก, ค่ามัดจุำารุ้านอาหารุ, ค่าธรุรุมเน่ยมเข้าชมสถานท่� และ ค่าบรุิการุ
•  แจุ้งยกเลิกก่อนการุเดินทางมากกว์่า 15 ว์ันแต์่ไม่ถึง 30 ว์ัน ค่นเงินค่าทัว์รุ์ 50% โดยหักค่าใช้จุ่ายท่�เกิดขึ�นจุรุิง ได้แก่ค่ามัรุถ

บัส , รุถต์ู้ ,ค่ามัดจุำาโรุงแรุมท่�พัก, ค่ามัดจุำารุ้านอาหารุ, ค่าธรุรุมเน่ยมเข้าชมสถานท่� และ ค่าบรุิการุ
• แจุ้งยกเลิกการุเดินทางน้อยกว์่า 15 ว์ัน ขอสงว์นสิทธิในการุไม่ค่นเงินเต์็มจุำานว์น **ในกรุณ่จุองทัว์รุ์ต์รุงว์ันหยุดเทศกาล, ว์ัน

หยุดนักขัต์ฤกษ์ ทางบรุิษัท ฯ ขอสงว์นสิทธิ�ไม่ค่นเงินโดยไม่ม่เง่�อนไขใด ๆทั�งสิ�น**

รุบกว์นอ่านทำาคว์ามเข้าใจุเง่�อนไขในการุให้บรุิการุก่อนต์ัดสินใจุเพ่�อปั้รุะโยชน์สูงสุดของต์ัว์ท่าน

1. บรุิษัทฯ ขอสงว์นสิทธิ�ในการุเปั้ล่�ยนแปั้ลงรุาคาและเง่�อนไขต์่าง ๆ โดยไม่ต์้องแจุ้งให้ทรุาบล่ว์งหน้า ทั�งน่�ให้ข้�นอยู่กับ

ดุลยพินิจุของบรุิษัทฯ เท่านั�น อ่กทั�งข้อสรุุปั้และข้อต์ัดสินใด ๆ ของบรุิษัทฯ ให้ถ่อเปั้็นข้อยุต์ิสิ�นสุดสมบูรุณ์

2. บรุิษัทฯ และต์ัว์แทนของบรุิษัทขอสงว์นสิทธิ�ท่�จุะเปั้ล่�ยนแปั้ลงรุายการุทัว์รุ์ต์ามคว์ามเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ

สถานการุณ์ข้อจุำากัดด้านภัูมิอากาศ และเว์ลา ณ ว์ันท่�เดินทางจุรุิง ทั�งน่�ทางบรุิษัทฯ จุะยึดถ่อและคำานึงถึงคว์ามปั้ลอดภััย 

รุว์มถึงปั้รุะโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่ว์นมากเปั้็นสำาคัญ

3. ในรุะหว์่างการุท่องเท่�ยว์น่� หากท่านไม่ใช้บรุิการุใด ๆ ไม่ว์่าทั�งหมดหรุ่อบางส่ว์น ถ่อว์่าท่านสละสิทธิ�ไม่สามารุถเรุียก

รุ้องขอค่นค่าบรุิการุได้

4. ค่าบรุิการุท่�ท่านชำารุะกับทางบรุิษัทฯ เปั้็นการุชำารุะแบบเหมาขาด และทางบรุิษัทฯ ได้ชำารุะให้กับบรุิษัทฯ ต์ัว์แทนแต์่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั�นหากท่านม่เหต์ุอันใดท่�ทำาให้ท่านไม่ได้ท่องเท่�ยว์พรุ้อมคณะต์ามรุายการุท่�รุะบุไว์้ ท่านจุะขอค่นค่า

บรุิการุไม่ได้

5. กรุณ่เกิดคว์ามผิูดพลาดจุากต์ัว์แทน หรุ่อ หน่ว์ยงานท่�เก่�ยว์ข้อง จุนม่การุยกเลิก ล่าช้า เปั้ล่�ยนแปั้ลง การุบรุิการุจุาก

สายการุบินบรุิษัทขนส่ง หรุ่อ หน่ว์ยงานท่�ให้บรุิการุ บรุิษัทฯ จุะดำาเนินโดยสุดคว์ามสามารุถท่�จุะจุัดบรุิการุทัว์รุ์อ่�นทดแทนให้ 

แต์่จุะไม่ค่นเงินให้สำาหรุับค่าบรุิการุนั�น ๆ

6. เดินทางต์้องใช้ว์ิจุารุณญาณส่ว์นต์ัว์และรุับผูิดชอบต์่อการุต์ัดสินใจุในการุเล่อกซึ่่�อสินค้าต์่าง ๆ ในรุะหว์่างการุเดินทาง

ท่องเท่�ยว์ด้ว์ยต์ัว์ท่านเอง บรุิษัทฯ จุะไม่สามารุถรุับผูิดชอบใด ๆ หากเกิดคว์ามไม่พึงพอใจุในสินค้าท่�ผูู้เดินทางได้ซึ่่�อรุะหว์่าง

การุเดินทางท่องเท่�ยว์น่�



7. ผูู้เดินทางต์้องรัุบผิูดชอบต์่อการุจุัดเก็บ และ ดูแลทรุัพย์สินส่ว์นต์ัว์ ของม่ค่าต์่าง ๆ อย่างรุะมัดรุะว์ัง บรุิษัทฯ จุะไม่

สามารุถรัุบผิูดชอบใด ๆ หากเกิดการุสูญหายของ ทรุัพย์สินส่ว์นต์ัว์ ของม่ค่าต์่าง ๆ รุะหว์่างการุเดินทางท่องเท่�ยว์ อันม่

สาเหต์ุมาจุากผูู้เดินทาง

8. บรุิษัทฯ ขอสงว์นสิทธิ�ท่�จุะไม่รุับผูิดชอบค่าเส่ยหายในเหต์ุการุณ์ท่�เกิดจุากการุยกเลิกหรุ่อคว์ามล่าช้าของสายการุบิน ภััย

ธรุรุมชาต์ิการุนัดหยุดงาน การุจุลาจุล การุปั้ฏิิว์ัต์ิ รุัฐปั้รุะหารุ ท่�อยู่นอกเหน่อการุคว์บคุมของทางบรุิษัทฯ หรุ่อ ค่าใช้จุ่าย

เพิ�มเต์ิมท่�เกิดข้�นทางต์รุง หรุ่อทางอ้อม เช่น การุเจ็ุบปั้่ว์ย การุถูกทำารุ้าย การุสูญหาย คว์ามล่าช้า หรุ่อจุากอุบัต์ิเหต์ุต์่างๆ

9. บรุิษัทฯ ขอสงว์นสิทธิ�ท่�จุะไม่รุับผูิดชอบใด ๆ ต์่อการุไม่เปั้็นไปั้ต์ามคว์ามคาดหว์ัง และคว์ามไม่พึงพอใจุของผูู้เดินทาง ท่�

เก่�ยว์ข้องกับ สภัาพธรุรุมชาต์ิ ภูัมิอากาศ ฤดูกาล ทัศน่ยภัาพ ว์ัฒนธรุรุม ว์ิถ่และพฤต์ิกรุรุมของปั้รุะชาชนในปั้รุะเทศท่�ไปั้

10. ทางบรุิษัทฯจุะไม่รัุบผูิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากผูู้เดินทางปั้รุะสบเหต์ุสภัาว์ะฉุุกเฉุินจุากโรุคปั้รุะจุำาต์ัว์ ซึ่ึ�งไม่ได้เกิดจุาอุบัต์ิเหต์ุ

ในรุายการุท่องเท่�ยว์ (ซึ่ึ�งลูกค้าจุะต์้องยอมรัุบในเง่�อนไขน่�ในกรุณ่ท่�เกิดเหต์ุสุดว์ิสัย ซึ่ึ�งอยู่นอกเหน่อคว์ามรุับผูิดชอบของ

บรุิษัททัว์รุ์)










