
Package A เทีย่วเกาะลา้น - พัทยา 2 วัน 1 คนื dec20 

 
เดนิทางไดท้กุวนั ส าหรบัหมูค่ณะต ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น – ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย 

10.00 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจุดคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ 

“พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
ควรเตรยีม :  รองเทา้แตะ ชดุเลน่น ้า แวน่กันแดด ครมีกันแดด ผา้เชด็ตัว หมวก รม่ เป็นตน้ 

10.30 น. เรอืออกเดนิทางสูเ่กาะลา้น โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงเศษ 

(กรณีทีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณี) 

11.40 น. ถงึเกาะลา้น บรกิารอาหารกลางวัน (โปรดแสดง Voucher ของทา่นแกพ่นักงาน

ตอ้นรับ) หลังอาหารใหท้กุทา่นไดม้เีวลาเลน่น ้าทีช่ายหาดอสิระตามอัธยาศัย  

 
*กรณีเกดิเหตสุดุวสิยัหรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยท าใหไ้มส่ามารถเดนิทาง

ไปเทีย่วเกาะลา้นได ้จะท าการเปลีย่นรายการไปเขา้ชม บา้นสุขาวดพีรอ้มทาน

อาหารกลางวนั+ชมโชวสุ์ดอลงัการทีบ่า้นสุขาวด ีทดแทน 

14.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา โดยใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงเศษ 

15.40 น. เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมบาลฮีาย เป็นอนัจบโปรแกรมทัวรเ์กาะลา้น 
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18.00 น. บรกิารอาหารเย็น (โต๊ะจนี) ณ ภตัตาคารสมัป้ัน พรอ้มชมการแสดงคาบาเรต่ ์

โชว ์(โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ) *กรณีสมัป้ันงดการแสดงโชว ์

จะท าการเปลีย่นใหท้า่นไปรับประทานอาหารพรอ้มชมโชวท์ีบ่า้นสขุาวดแีทน 

 
20.00 น. สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผ่อนอสิระตามอัธยาศัย 

12.00 น. เชค็เอา้ท ์ใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

1. เดนิทางไดท้กุวัน ส าหรับหมูค่ณะ 10 ทา่นขึน้ไป 

2. จองภายใน 30 ธนัวาคม 2563 เดนิทางภายใน 31 มกราคม 2564 ยกเวน้วันที ่31 ธค.

63 – 3 มค.64 

โรงแรม ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

Green Park 
M Pattaya 
Mike Garden Resort 

Sunshine HIP 

     

Grand Jomtien 

Pattaya Seaview 

     

A-One New Wing      

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก (2-3ทา่น/หอ้ง)ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืรับ/สง่ตามทีร่ะบใุนรายการ  4. 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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หมายเหต ุ: กรณีน่ังโต๊ะอาหารไมเ่ต็ม 10 ทา่น/โต๊ะ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิคอื 

9 ทา่นเพิม่ทา่นละ 50 บาท, 8 ทา่นเพิม่ทา่นละ 100 บาท, 7 ทา่นเพิม่ทา่นละ 150 บาท 

6 ทา่นเพิม่ทา่นละ 200 บาท, 5 ทา่นเพิม่ทา่นละ 300 บาท, 4 ทา่นเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

*กรณีรับประทานอาหารไมห่มด ทางรา้นอาหารขอสงวนสทิธิง์ดบรกิารใสก่ลอ่งหรอืหอ่กลับ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

2.คา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 

 

 

โรงแรม Green Park https://www.greenparkpattaya.com/   

 
 

โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/   

 
  

โรงแรม Mike Garden Resort https://www.mikegardenresort.com/   
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โรงแรม Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/   

 
 

พักโรงแรม A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/    

 
 

โรงแรม Grand Jomtien Palace http://grandjomtienpalace.co.th/   

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


