
                                                                                                                                                 

 

“เที่ยวสุขใจ ไปพทัยา-เกาะล้าน” 

พทัยา 2 วนั 1 คืน – ท่ีพกัติดหาดบนเกาะล้าน 
 

ฟร!ี! หนา้กากอนามัยแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - พทัยา - ART IN PARADISE - ท่าเรือแหลมบารีฮาย - พกับนเกาะล้าน (หาดแสม)  
06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ 

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัชลบุรี โดย รถตู้หรือรถบสัปรบัอากาศระดบั VIP 

(24 ท่านขึ้นไป) บนรถ ท่านจะไดร้บับรกิาร อาหารเช้า (แบบปิกนิค) (1) และ
เครื่องด่ืมเยน็ฉ ่าช่ืนใจ ระหว่างการเดนิทาง สนุกสนานกบัเกมเบาๆ เพื่อลุ้นรบั

ของรางวลัมากมาย พร้อมรบัฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางและเกรด็ความรูต้่างๆ เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว 

รวมถงึการดแูลเอาใจใสอ่ย่างดจีากทมีงานมคัคุเทศก์ 
10.00 น. ถงึเมอืงพทัยา น าคณะเท่ียวชม ART IN PARADISE พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิแห่งแรกของเมอืงไทยและมี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากท่านจะไดถ้่ายภาพ 3 มติ ิทีเ่สมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิแลว้ ยงัสามารถสนุกกบัการใช้
แอปพลเิคชัน่ “AR” โดยโทรศพัทข์องท่านทีจ่ะท าใหภ้าพนัน้เคลื่อนไหวเหมอืนได้ถ่ายจาก VDO/DVD อกีดว้ย  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารส้มปัน้ (2) หลงัอาหารออกเดนิทางสู่ ท่าเรือแหลมบารีฮาย เพือ่
ลงเรอืเดนิทางสู่ท่าเรอืหน้าบา้นบนเกาะลา้น ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีจากนัน้ขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่เดนิทางเขา้
สูท่ีพ่กั XANADU BEACH RESORT ณ หาดแสม บนเกาะล้าน หรือระดบัเทียบเท่า ตอ้นรบัทุกท่านดว้ยเครื่องดื่ม

เยน็ชื่นใจ น าคณะเขา้สูห่อ้งพกั จากนัน้ใหทุ้กท่านไดม้เีวลาเล่นน ้าทะเลหรอืถ่ายรูปกบัววิสวยๆ ทีช่ายหาดตามอธัยาศยั  
18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารริมทะเลของรีสอรท์ (3) เคลา้สายลมและเสยีงคลื่น 



                                                                                                                                                 

หลงัอาหารเชญิทุกท่านพกัผ่อน...........ราตรสีวสัดิ ์

 
วนัท่ีสอง เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบารีฮาย – บ้านสุขาวดี – ช้อปป้ิงตลาดหนองมน - กรงุเทพฯ 

08.00 น.  พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   
10.00 น.  คณะอ าลาทีพ่กั และออกเดนิทางโดยรถสองแถวทอ้งถิน่สูท่่าเรอืหน้าบา้น จากนัน้ลงเรอืเพือ่เดนิทางกลบั                           

11.30 น.  ถงึท่าเรอืแหลมบารฮีาย พทัยา น าคณะเดนิทางเขา้สู ่บ้านสุขาวดี รบัประทานอาหารกลางวนั พร้อมชม

โชวค์าบาเร่ อนัแสนสวยงามของเหล่านางฟ้า สาวประเภท2 ณ ห้องอาหารสุดหรขูองบ้านสุขาวดี (5) หลงัอิม่อร่อยน า
ทุกท่านเทีย่วชมความงดงามภายในบรเิวณบา้นสุขาวดี ซึง่เป็นคฤหาสน์รมิทะเลพทัยาของ ด.ร.ปัญญา โชตเิทวญั เจา้
ของสหฟารม์ สรา้งคฤหาสน์อนัหรหูรานี้ท่ามกลางความร่วมแรงร่วมใจของทมีงานหลายรอ้ยชวีติ เพือ่แสดงใหว้า่คนไทย
มคีวามสามคัคกีลมเกลยีว มศีกัยภาพและศกัดิศ์รไีม่แพต้่างชาต ิมเีนื้อทีก่ว่า 80 ไร่และมหีาดยาว 400 เมตร 
ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารร่วมสมยัสชีมพู-ฟ้า ตกแต่งภายในบา้นและสวนภายนอกสวยงามและมคีวามหมายแฝงในเชงิ
นามธรรม อาคารทีน่่าสนใจไดแ้ก่ อาคารโดมพระ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์รวมทัง้พระพุทธรปูปาง
ประสตูสิงู 9.28 เมตร อาคารพุทธบารม ีเป็นอาคารหอประชุมทีต่กแต่งอย่างอลงัการ เช่น จติรกรรมฝาผนงัสวยงาม
สรา้งสรรคโ์ดยกรมศลิปากร พืน้ปดูว้ยพรมชิ้นเดยีวทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีแปซฟิิก อาคารพุทธบารมเีคยเป็นสถานที่
ตอ้นรบับุคคลส าคญัและจดังานระดบัชาตมิาแลว้ และท่านสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์หฟารม์ในราคาพเิศษไดท้ีน่ี่ 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5


                                                                                                                                                 

14.30 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงของอร่อย ณ ตลาดหนองมน อาท ิขา้วหลามตน้ต าหรบั 

หอยจอ้เนื้อปูแน่นๆ อาหารทะเลตากแหง้แสนอร่อยและขนมอื่นๆอกีมากมาย 
15.30 น. เดนิทางกนัต่อสูก่รุงเทพฯ 
17.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ สง่ทุกท่านโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    24-25 ก.ค. / 31ก.ค.-1ส.ค.63 

 

อตัราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  
                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 3,700.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ) ท่านละ 3,000.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,000.-  บาท 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    7-8 ส.ค. / 14-15 ส.ค. / 21-22 ส.ค. / 28-29 ส.ค.63 
4-5 ก.ย. / 11-12 ก.ย. / 18-19 ก.ย. / 25-26 ก.ย.63 
2-3 ต.ค. / 9-10 ต.ค. / 16-17 ต.ค. / 23-24 ต.ค./ 30-31 ต.ค.63 
6-7 พ.ย. / 13-14 พ.ย. / 20-21 พ.ย. / 27-28 พ.ย.63 
4-5 ธ.ค. / 11-12 ธ.ค. / 18-19 ธ.ค. / 25-26 ธ.ค.63 
 

อตัราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  
                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 3,900.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ) ท่านละ 3,200.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,000.-  บาท 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 

อตัราน้ีรวม 

● ค่ารถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าทีพ่กั 1 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (พกั 3 ท่าน เฉพาะในกรณีทีไ่ม่ตอ้งการพกัเดีย่วหรอืมาไม่ครบคู่) 
● บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 

● ค่าอาหาร จ านวน 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 



                                                                                                                                                 

● ค่าเรอืไป-กลบัเกาะลา้น และค่ารถสองแถวทอ้งถิน่ 

● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
● ค่าประกนัภยัจากอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบตัเิหตุ     

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม์) 
● ค่ามคัคุเทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

● ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 

● ค่าทิปทีมงานไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

● ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 

● กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไม่ช าระตามก าหนด 
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหตุ 

● การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 
และมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบสั) ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบ
ตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอื
ยกเลกิการเดนิทาง 



                                                                                                                                                 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื
สว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิ

ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผงัท่ีนัง่บนรถ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


