กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง พั ทยำ ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย – เกำะล้ำน (หำดแสม) – ท่ำเรือแหลมบำรีฮำย
--.-- น. ลูกค้ำเดินทำงด้วยตนเองโดยรถส่วนตัว มุ่งหน้ำสู่ พั ทยำ
11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ห้องอำหำรโรงแรม LK Celestite พั ทยำใต้ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำน
ต้อนรับ)

จำกนั้นเดินทำงไปยังท่ำเรือแหลมบำลีฮำย (เช็คอินเข้ำห้องพั กได้หลังเวลำ 13.00 น. ท่ำนสำมำรถฝำกกระเป๋ำ
และสัมภำระไว้ที่โรงแรมก่อนได้ )
13.15 น.

รอรับท่ำนที่ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย บริเวณลำนสีฟำ้ (หอนำฬิ กำ) สังเกตป้ำยต้อนรับ “พั ทยำฮำเฮ” (โปรดแสดง
Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ)

[ท่ำนสำมำรถนำรถมำฝำกจอดที่ท่ำเรือได้(เสียค่ำบริกำร) หรือท่ำนอำจนำรถจอดไว้ที่
โรงแรม LK Celestite (ไม่เสียค่ำบริกำร) จำกนั้นเรียกรถรับจ้ำงมำส่งที่ท่ำเรือก็ได้]

ควรเตรียม : ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้ำเช็ดตัว รองเท้ำแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
13.30 น. ลงเรื อ เพื่ อ เดิ น ทำงสู่ เกำะล้ ำน (หำดแสม) ด้ ว ยเรื อ โดยสำรล ำใหญ่ (ใช้ เวลำนั่ ง เรื อ ประมำณ 1.15 ชม. หำก
ต้องกำรกำรเดินทำงที่รวดเร็วกว่ำนั้ น แนะนำเป็ นเรือสปีด โบ้ท ใช้เวลำ 20 นำที มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติม กรุณ ำ
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่)

14.45 น.

เดินทำงถึงหำดแสม ให้ทุกท่ำนได้มีเวลำเล่นน้ำที่ชำยหำดอิสระตำม
อัธยำศั ย (ชำยหำดมีบริกำรให้เช่ำ บำนำน่ำโบ้ท,ห่วงยำง,เตียงผ้ำใบ
) หรือท่ำนใดต้องกำรไปจุดชมวิวเกำะล้ำน สำมำรถเช่ำรถสองแถว
บริเวณนั้นได้เลย

--.--

สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย

14.30 น.

ลงเรือเพื่ อเดินทำงกลับสู่ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย พั ทยำ

15.45 น.

เดินทำงกลับถึงท่ำเรือแหลมบำรีฮำย จำกนั้นเดินทำงสู่โรงแรมที่พัก
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สำมำรถ
เดินทำงไปเที่ยวเกำะล้ำนได้ จะทำกำรเปลี่ยนรำยกำรไปเข้ำชม บ้ำน
สุขำวดีพร้อมทำนอำหำรกลำงวัน+ชมโชว์สุดอลังกำรที่บ้ำนสุขำวดี

--.— น.

เข้ำสู่โรงแรม LK Celestite 4* หรือเทียบเท่ำ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับเพื่ อทำกำรเช็คอิน)

18.00 น. บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรสัมปั้น พร้อมชมกำรแสดงคำบำเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำน
ต้อนรับ)

--.— น.

สมควรแก่เวลำให้ท่ำนได้เดินทำงกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพั กผ่อนตำมอัธยำศัย

**หรื อ หำกต้ อ งกำรท่ อ งรำตรี ย ำมค่ ำ คื น ตระเวนชิ ม ของอร่ อ ยบริ เวณ พั ทยำใต้ ไ ม่ ไ กลนั ก จำกที่ พั ก มี แ นะน ำดั ง นี้
- ร้ำนแซ่บเด้อ ก๋วยจั๊บญวน

-

ร้ำน a ดิเรก

-

ร้ำนแบกะดิน

วันที่สองของกำรเดินทำง : อิสระตำมอัธยำศัย
--.-- น. อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร ของทำงโรงแรม (เปิดให้บริกำร 07.00-10.00)
--.— น. เช็คเอ้ำท์ ให้ท่ำนได้เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ (ไม่เกิน 12.00 น. กำรเช็คเอ้ำท์เกินกำหนดเวลำ อำจทำให้ท่ำนมี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติม)
หำกท่ำนยังพอมีเวลำสำมำรถเลือกซื้อบริกำรเสริมได้ดังนี้
รำยกำร
Art In Paradise

รำคำ / ท่ำน
140

Mini Siam (เมืองจำลอง)

120

บ้ ำน สุ ข ำว ดี (อ ำห ำรก ล ำง วั น + โช ว์

1,500 / โต๊ะ

พ ร้ อ ม เข้ ำ ช ม อ ำ ค ำ ร ต่ ำ ง ๆ ใน บ้ ำ น
สุขำวดี) (สำหรับโต๊ะละ 10 ท่ำน)

สวนนงนุช (ค่ำเข้ำ+รถรำงนั่งชมสวน)

270

สวนนงนุช (ค่ำเข้ำ+รถรำงนั่งชมสวน+

330

บุฟเฟ่ต์อำหำรกลำงวัน)

--.-- น. เดินทำงถึงจุดหมำย โดยสวัสดิภำพ....พร้อมควำมประทับใจ

☺☺☺☺☺

หมำยเหตุ . ร้ำนอำหำร-รำยกำรอำหำรและกำรเดินทำง อำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ทั้งนี้เพื่ อประโยชน์และเพื่ อควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
จำนวนผู้เดินทำง

ผู้ใหญ่ (2-3ท่ำน/ห้อง)

เด็กอำยุ 2-12 พั กกับผู้ใหญ่ (2+1)

พั กเดี่ยว

ท่ำนละ

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

ชำระเพิ่ ม

เดินทำง 10 ท่ำน

999

999

500

500

เดินทำง 9 ท่ำน

1,049

1,049

550

500

เดินทำง 8 ท่ำน

1,099

1,099

550

500

เดินทำง 7 ท่ำน

1,149

1,149

600

500

เดินทำง 6 ท่ำน

1,199

1,199

600

500

เดินทำง 5 ท่ำน

1,299

1,299

650

500

เดินทำง 4 ท่ำน

1,499

1,499

750

500

*เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่ำบริกำร
*กรณี ที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริกำรส่วนหนึ่งส่ วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นควำมสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.

ค่ำอำหำร 3 มื้อตำมที่ระบุในรำยกำร
ที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน จำนวน 1 คืน ตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเรือรับ/ส่งตำมที่ระบุในรำยกำร
ประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000.-บำท/(รักษำพยำบำล 500,000.-บำท) ตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม**
1. ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
2. ไม่รวม Vat 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
กำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง
1. สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง
2. กรณียกเลิกกำรเดินทำงจะไม่สำมำรถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

