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STC-1 กรงุเทพฯ พทัยา เกาะลา้น 
(3D2N)   VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น   
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  กรงุเทพฯ - พทัยา - ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย - เกาะลา้น 1 

- L D 

06.30 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ มุ่งหน้าสู่ เมอืงพทัยา จ.ชลบรุ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.)  

08.30 น. เดินทางถึง แหลมบาลฮีาย ท่าเทียบเรือส าหรับข้ามไปเที่ยวเกาะล้าน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศไปชมหาดทรายขาวๆ 
น  าทะเลใสๆ แถมที่แหลมบาลีฮายยังเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงของเมืองพัทยาและยังเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานส าคัญๆ ประจ าเมืองพัทยามากมาย ถ่ายรูปรวมกันกับ

ป้าย PATAYA CITY จดุแลนด์มารค์ของพัทยา  

น าท่านขึ นเรือข้ามฟากเดินทางสู่... เกาะลา้น (ใช้เวลาเดนิทาง 45 นาท)ี  

06.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น  ามนัเอสโซใ่กลก้ับเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีีมงานใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   06.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 
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เกาะล้าน น  าทะเลใส หาดทรายสวย   

หาดตาแหวน หาดสวยสดุพิเศษบนเกาะล้านที่มีท่าเทียบเรือซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของจุดรับส่งผู้โดยสาร ดังนั นจึงมีท่าเรือที่ทอดยาวไปถงึกลางทะเลให้สามารถเดิน
เล่นชมทัศนยภาพได้แบบอิสระ หาดนี มักเป็นหาดต้นๆที่นักท่องเที่ยวจะมากันเป็นจ านวนมากเพราะว่ามีหาดทรายที่สวยงามและน  าทะเลที่ใสมากน่ันเอง   
 

บนเกาะนี มีทั งที่พักและร้านอาหารที่ขึ นชื่อต่างๆมากมาย และมีชายหาดหลายหาดให้

นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมถึง 7 ชายหาด กับอีก 1 จดุชมวิว ซึง่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างกันไป  
 

  

  

หาดนวล ข้ามมาทางฝั่งใต้ของเกาะล้าน หาดนวลแห่งนี 

นอกจากทะเลที่สวยงามแล้ว ยังมีความสวยงามระหว่างที่

เป็นทุ่งหญ้าและดอกไม้ ซึ่งจะแตกต่างไปตามฤดูกาลซึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของหาดนวลหาดนี เลยทีเดียว  

 

หาดแสม หาดสุดฟิน หาดสุดเงียบ ที่ปลีกตัวมาจาก

โซนชุมชนค่อนข้างไกล หาดแสม หาดแห่งนี ตั งอยู่ตรงทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ โดดเด่นในเรื่องของความเรียบง่ายและเป็น

หาดทรายที่ยาวที่สุดในเกาะล้าน หาดแห่งนี มีท่าเรือทอด

ยาวเหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ตกดิน 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ เมนูอาหารเช็ต(1)
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หาดเทยีน อีกหน่ึงหาดสวยน  าใส ทางทิศตะวันออก หาด

นี ขึ นชื่อว่าเป็นหาดขวัญใจของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่ เลย

ทีเดียว เพราะมีที่ถ่ายรูปต่างๆมากมายเช่นสะพานไม้ที่พาด

ยาวและร้านอาหารกับเตียงผ้าใบให้ครบครันรวมถึงยังมีห่วง

ยางสวยๆให้เช่าอีกด้วย 

กิจกรรมแนะน า สามารถขี่มอไซด์เที่ยวชมท่ัวเกาะ บนเกาะล้านมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่า คันละ 200 - 350 บาท/วัน หรือเลือกน่ังเรือออกไปด าน  าตามจุด
ต่างๆ เรือบางล ามีบริการสไลเดอร์จากชั น 2 ของเรือให้ลื่นไหลลงทะเล เป็นกิจกรรมที่สนุกไปอีกแบบหน่ึง , ด าน  า Snorkering , ตกหมึกกลางทะเล หรือตาม

ด้วยแวะชิมอาหารทะเลสดๆจากร้านอาหารบนเกาะหรือจะปิ้งย่างเองก็ได้ 

 

ค่ า... บรกิารอาหารค่ า เมนบูฟุเฟต่ซ์ฟีูด๊(2) 
 

พกัที ่ราชาวดรีสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
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สกัการะกรมหลวงชมุพร ขอพรเสดจ็เตีย่ 
อนุสาวรีย์แห่งนี อยู่บนเขาพระต าหนัก รูปปั้นองค์ท่านสวยงามเด่น

สง่า ด้านบนมีจ าหน่ายชุดกราบไหว้ด้วยแจกันใส่กุหลาบสีแดง 

พวงมาลัย ธูปเทียน ศักดิ์สิทธ์ิมากนะมาขอพรกันสมหวังจุดประทัด

กันมากมาย เขาพระต าหนกั หรือ เขาพระบาท ถือเป็น
จุดชมวิวที่สวยที่สุดของพัทยา 

 

 

สกัการะกรมหลวงชมุพร - เมอืงแหง่ความรกัมโิมซา่ – หบุเขาไดโนเสาร ์สวนนงนชุ – ตลาดจนีโบราณชากแงว้ – 

ถนนคนเดนิพทัยา 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 

เมอืงแหง่ความรกัมโิมซา่  

แหล่งช้อป-กิน-เที่ยวบรรยากาศเมืองนอก ภายใต้คอนเซปท์ 

“The City of Love เ มื อง เ เห่งความรัก ” โดด เด่นด้วย

สถาปัตยกรรมเมืองโกลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส เมือง

โบราณที่ติดอันดับความโรแมนติก 1 ใน 10 ของโลก สะดุดตา

ด้วยอาคารร้านค้าสีสันสดใส โอบล้อมด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก 

บนพื นที่กว่า 50 ไร่ ใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท  

แบ่งพื นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน 

- Shopping Zone 

ภายในมิโมซ่ามีร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม ช้อป และใช้

บริการมากกว่า 300 ร้านค้า 

- Mimosa Cabaret Show & Musical Fountain 

คาบาเรต์โชว์ ละครบอร์ดเวย์และการแสดงน  าพุดนตรี  

- Funland Amusement Park 

สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับเครื่องเล่น Funland สุดล  า 

เช่น XD Dark Ride โรงภาพยนตร์ 7 มิติแห่งแรกใน

เมืองไทย Max Flight รถไฟเหาะ 360องศารูปแบบ 3 มิติ 

F1 Formula รถแข่ง3มิติ Lost City ดินแดนเขาวงกต 

- Marine Monster 

มารีน มอนสเตอร์… รวบรวมสัตว์แปลกนานาชนิดให้ทุกคน

ในครอบครัวได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์ต่างๆ 

(ค่ากิจกรรมไม่รวมอยู่ในค่าทัวร)์ 
 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(4)
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น าท่านเดินทางสู่ . . . ตลาดจีนชากแง้ว 

ต านานความเก๋า 100 ปี! เป็นชุมชนชาวจีน

เก่าแก่ ตั งถิ่นฐานกันมาตั งแต่สมัยอพยพมาจากจีน

แผ่นดินใหญ่ ยาวนานกว่า 100 ปี จนถึงปัจจุบัน ก็

ยังคงรักษาสภาพห้องแถวไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทาง

ยาวตลอดแนวถนน วิ ถี ชี วิ ต แล ะวัฒนธรรมที่

ผสมผสานระหว่างความเป็นไทย-จีนได้อย่างมีอัต

ลักษณ์เฉพาะตัว ทุกเย็นวันเสาร์ ที่น่ีจะกลายเป็นถนน

คนเดินสายวัฒนธรรม ที่ถูกชุบชีวิตให้คึกคักอีกครั ง 

มีร้านรวงต่างๆ ขายทั งอาหารไทย อาหารจีน ของ

กินพื นบ้ าน ขนม โบราณ เครื่ องดื่ มหลากรส 

ตลอดจนของฝากน่าซื ออีกมากมายที่ชาวบ้านน ามา

ขายในราคากันเองพร้อมตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดง

สวยๆและมีมุมถ่ายรูปอาร์ตๆอีกหลายจุดเลยทีเดียว 

 

เย่ียมชม สวนนงนุชพัทยา สวนสวยตระการตา พาชมไฮไลต์ใหม่  

“หุบเขาไดโนเสาร”์ สวนนงนุชมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน มีกิจกรรมหลากหลายและมีมุม

สวยๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ เป็นสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ เช่น ที่พัก ห้องอาหาร สระว่ายน  า และจัดเลี ยงสัมมนา

ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.

2523 พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการแสดงช้างแสนรู้ จากนั น

ก็ได้มอบให้แก่ทายาทเข้ามาพัฒนาบริหารจัดการ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้เขตร้อนมากกว่า 18,000 ชนิด เป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์

ระดับโลก ภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน และเป็นสวนส าหรับทุกคนบนโลกใบนี  
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Walking Street พทัยา เมอืง

ยามค่ าคนืทีไ่มเ่คยหลบัไหล 

ที่น่ีเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทุกประเทศ  เรียกได้

ว่าถ้ามาพัทยาแล้วไม่ไปวอล์คกิ ง สตรีทแสดงว่ามา

ไม่ถึงพัทยา ถนนแห่งนี ตั งอยู่บริเวณริมหาดพัทยาใต้

ยาวไปจนถึงแหลมบาลีฮาย ในวอล์คกิ ง สตรีทนั น

ส่วนใหญ่จะมีสถานบันเทิงและร้านอาหารต่างๆอยู่

มากมาย ระหว่างทางในถนนสายนี จะมีโชว์ต่างๆที่

น่าสนใจ อาทิ โชว์มายากล โชว์เต้น โชว์ร้องเพลง 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ 

อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศยั  

ณ Walking Street 

 พักที ่การ์เดน้ ซวีวิ รสีอรท์ หรือเทียบเทา่ 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  

ปราสาทสจัธรรม ปราสาทไม้ทีใ่หญท่ี่สดุในโลก 

ปราสาทที่ท าด้วยไม้ทั งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี  มีเนื อที่  80 ไร่ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วังโบราณ” บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า 

“ปราสาทไม้” สร้างโดย คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ อีกทั งยังเป็นผู้ก่อตั งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณด้วย ภายในปราสาทได้แฝงเนื อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของศาสนาในฐานะ

เป็นเครื่องค  าจุนโลก โดยเน้นหลักส าคัญคือ “ก่อก าเนิดทั ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั ง 4” ปราสาทสัจธรรมเริ่มก่อสร้างขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2524   

ปราสาทสจัธรรม - มณนีาคราช ส านกัสงฆพ์ระคร ู- แกรนดแ์คนยอน - ตลาดน  า 3 วงั – กรงุเทพฯ –  

ลอ่งเรอื ดนิเนอรแ์มน่  าเจา้พระยา พรอ้มโชวส์ดุพเิศษ 
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B - D 

เยี่ยมชม...ส านักสงฆ์เขาพระครู สถานที่ปฏิบัติธรรมบนยอดเขาที่อยู่กลาง
เมืองศรีราชา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สงบ และร่มรื่น ที่น่ีนอกจากจะเป็นสถาน

ปฏิบัติธรรมแล้วนั นก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไหว้พระ ท าบุญ เหมาะส าหรับคนที่

ชอบถ่ายรูป นอกจากจะได้รูปภาพสวยๆ แล้วยังได้สักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธ์ิด้านบน

วัดด้วย โดยมี องค์พระพุทธลีลานาคะบารมี องค์พระประธานขนาดใหญ่ที่

ประดิษฐานอยู่บนลานปฏิบัติธรรม สวยงดงาม และยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว 
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แกรนดแ์คนยอนครีี เป็นเหมืองหินเก่าที่ปัจจุบันปิดท าการไปแล้ว แต่ด้วยวิวที่สวยงาม 
มีบ่อน  าสีเขียวขนาดใหญ่รายล้อมด้วยหินและดินที่รวมตัวกันคล้ายภูเขาเล็กๆ มีลวดลายแปลก

ตา ทั งในส่วนขอวิวที่คล้ายแกรนด์แคนยอน และกองหินดินสีขาวเทาคล้ายภูเขาหิมะ ท าให้มี

การพัฒนาพื นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดถ่ายภาพสุดคูลของชลบุรี  
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ตลาดน  าสามวงั 

ตลาดรกัษโ์ลกทีต่้องไปเชค็อนิ 
ตลาดน  า 3 วัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน  ายอดนิยมของจังหวัด

ชลบุรี มีเนื อที่กว้างประมาณ 60 ไร่ คลอบคลุมเนื อที่กว่า 3 คลอง 

คือ คลองหิน , คลองตะเคียน และ คลองโมก จึงที่มาของชื่อตลาด

น  า 3 วัง ภายในตลาดน  า 3 วัง มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม 

เหมาะกับการน่ังพักผ่อน ภายในมรี้านค้ามากมายกว่า 300 ร้านคา้ 

ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม มีกอไผ่เขียวขจีสองฝั่งริมน  า 

รู้สึกได้ถึงความสดชื่นและยังมีซุ้มไม้ไผ่ไว้น่ังรับประทานอาหารและ

น่ังเล่นห้อยขา ถ่ายรูปชิคๆอวดลงโซเชียลอีกด้วย 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ  

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ณ ตลาดน  าสามวงั 

 
 

น าท่านเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ 

ล่องเรือดนิเนอรแ์มน่  าเจ้าพระยา พรอ้มโชวส์ุดพเิศษ 
สร้างความมีชีวิตชีวาและรื่นรมย์ด้วยอาหารไทย – อินเตอร์แบบสไตล์บุฟเฟต์และเครื่องดื่มนานาชนิดให้เลือกสรร พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อบอุ่นกับ

พนักงานบริการระดับอินเตอร์และสนุกสนานกับการเต้นร าภายใต้แสงจันทร์ ชมความงดงามของวิวแม่น  าเจ้าพระยายามค่ าคืน 

ค่ า... บรกิารอาหารค่ ามื อพเิศษบนเรอื(7) 
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22.00 น. เดินทางกลับถึง จดุนดัพบ ปัม๊น  ามนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลีย่นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทั งนี บรษิัทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

28 – 30 สงิหาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

29 – 31 สงิหาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

03 – 05 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

05 – 07 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

11 – 13 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

18 – 20 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

19 – 21 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

25 – 27 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

26 – 28 กนัยายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

02 – 04 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

03 – 05 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

09 – 11 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

11 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

16 – 18 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

17 – 19 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

22 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 
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23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

24 – 26 ตลุาคม 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

30 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

31 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 7,777 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

7,977 2,500 35℃ - 28℃ 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

7,977 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

7,977 2,500 35℃ - 28℃ 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

7,977 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

7,977 2,500 33℃ - 24℃ 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

19 – 21 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

26 – 28 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

27 – 29 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 

28 – 30 ธนัวาคม 2563 7,777 2,500 33℃ - 24℃ 
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29 – 31 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 33℃ - 24℃ 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 33℃ - 24℃ 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 33℃ - 24℃ 

01 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 33℃ - 24℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 4 ทา่นขึ นไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถก าหนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์ าเทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่ีราคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าเงนิระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิและขอ้ก าหนดในการรับบรกิาร  

- ช าระเตม็จ านวน หลงัการจองภายใน 2 วนั พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนัน าเทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัก่อนวันน าเทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บริษทัฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี  ามนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งช าระพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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