พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ : เทีย
่ วพัทยา 2 วัน 1 คืน

1

วันแรก

โรงแรม > ท่าเรือ > เกาะล ้าน (หาดแสม)

09.00 น.

รอรับท่านทีโ่ รงแรม FX HOTEL (FURAMA PATTAYA) (โปรดแสดง
Voucher แก่พนักงานต ้อนรับ)

09.30 น.

บริการท่านด้วยรถสองแถวนาท่านเดินทางไปทีท
่ า่ เรือแหลมบาลีฮาย เพือ
่
ลงเรือเดินทางสูเ่ กาะล ้าน

ควรเตรียม :

รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ า แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อืน
่ ๆ

10.30 น.

เรือออกเดินทางสูเ่ กาะล้าน โดยใช ้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงเศษ

(กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถมาลงเรือได ้ตามเวลา ผู ้จัดขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุก
กรณี)
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11.40 น.

ี ้ด
ถึงเกาะล ้าน บริการเตียงชายหาดพร ้อมน้ าดืม
่ ท่านละ 1 ขวด ณ อน ันต์ซฟ
ู
(โปรดแสดง Voucher ของท่านแก่พนักงานต ้อนรับ) ให ้ท่านเล่นน้ าทีช
่ ายหาด
อิสระตามอัธยาศัย
*กรณีเกิดเหตุสด
ุ วิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอือ
้ อานวยทาให ้ไม่สามารถเดินทาง
ไปเทีย
่ วเกาะล ้านได ้ จะทาการเปลีย
่ นรายการไปเข ้าชม Art In Paradise
ทดแทน

14.30 น.

่ ่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช ้เวลา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูท
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงเศษ

15.40 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย รถสองแถวบริการรับท่านกลับสูโ่ รงแรม FX
Hotel

17.00 น.

(เดินทางสูร่ ้านอาหารด ้วยตนเอง) บริการอาหารค่า ชุด “ไก่อบโอ่งบ้าน
สุขาวดี” ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ตโ์ ชว์ (โปรดแสดง
Voucher แก่พนักงานต ้อนรับ) พร ้อมทัง้ ให ้ท่านได ้มีเวลาเข ้าชมอาคารต่างๆ ใน
บ ้านสุขาวดี พร ้อมเก็บบรรยากาศยามค่ากับไฟแสงสีตระการตา Garden by
The Beach อิสระตามอัธยาศัยเดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก (บ ้านสุขาวดีเปิ ด

ให ้บริการเข ้าชมรอบเย็นตัง้ แต่เวลา 16.30 น. – 20.00 น.)

สมควรแก่เวลาให ้ท่านได ้เดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันทีส
่ อง

ั
ท่องเทีย
่ วตามอ ัธยาศย

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม (เปิ ดให ้บริการ 07.00-10.00)
จากนัน
้ ให ้ท่านได ้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น.

เช็คเอ ้าท์ ให ้ท่านได ้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ ้าท์เกินกาหนดเวลา

อาจทาให ้ท่านมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง
อาจมีการปร ับเปลีย
่ นได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์และเพือ
่ ความปลอดภ ัยของผูเ้ ดินทางเป็นสาค ัญ
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อ ัตราค่าบริการ (สาหร ับการเดินทางตงแต่
ั้
2 ท่านขึน
้ ไป)
เด็กอายุ 2-12 พักกับผู ้ใหญ่ (2+1)
พักเดีย
่ ว
ท่านละ
เพิ
ม
่
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
ท่านละ 888 บาท
888 บาท
450 บาท
500 บาท
*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ / *พักเพิม
่ 1,000 บาท/ห ้อง/คืน(ต ้องจองล่วงหน ้า)
่ นี้สาหรับจองภายใน 30 กย.เท่านัน
**ราคาโปรโมชัน
้ เดินทางได ้ภายใน 31 ตค.63
ผู ้ใหญ่ (2-3ท่าน/ห ้อง)

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
1.ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
2.ค่าห ้องพัก (2-3ท่าน/ห ้อง)ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามทีร่ ะบุในรายการ
4.ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทาง
*กรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วไม่ใช ้บริการส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมด ถือเป็ นความสมัครใจของ
นักท่องเทีย
่ วเอง ผู ้จัดขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม :
1.ภาษี มูลค่าเพิม
่ และภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย
2.ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใดทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
การเลือ
่ นการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลือ
่ นการเดินทางได ้ 1 ครัง้ โดยแจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได ้ในทุกกรณี
Optional Tour
1.บัตรเข ้าชม Ripley’s Belive It or Not! (พิพธ
ิ ภัณฑ์รป
ิ ลีส
่ )์ พร ้อมอาหารชุดสุดคุ ้ม ท่านละ
190 บาท (ปกติ 300 บาท)

เพือ
่ ความสะดวกของท่าน โปรดดาวน์โหลดแผนทีส
่ าหรับการเดินทางไปยังสถานทีต
่ า่ งๆ
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