พัทยาฮาเฮ Package C : เทีย
่ วพัทยา 2 วัน 1 คืน
ว ันแรก

สวนอาหาร “เรือนไทย” (สาย 2) – Art In Paradise

12.00

รับประทานอาหารกลางวันทีส
่ วนอาหาร “เรือนไทย” พัทยาสาย 2 (โปรด
แสดง Voucher แก่พนักงานต ้อนรับ)

หลังอาหารให ้ทุกท่านได ้เช็คอินเข ้าพักทีโ่ รงแรม Royal Twin Palace
http://www.royaltwinspattaya.com/

16.30 น.

1

เชิญท่านเข ้าชม ART IN PARADISE อิสระตามอัธยาศัย
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18.00 น.

ั น
บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภ ัตตาคารสมปั
้ หรือบ้านสุขาวดี พร้อมชม
การแสดงคาบาเร่ตโ์ ชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต ้อนรับ)

19.30 น.

สมควรแก่เวลาให ้ท่านได ้เดินทางกลับสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ว ันทีส
่ อง

เลือกโปรแกรมเทีย
่ วเสริม - เดินทางกล ับโดยสว ัสดิภาพ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให ้ทุกท่านพักผ่อน
อิสระตามอัธยาศัย

12.00 น.

พร ้อมแล ้วเช็คเอ ้าท์จากโรงแรม (การเช็คเอ ้าท์เกินกาหนดเวลา อาจทาให ้ท่านมี
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม) พร ้อมเดินทางกลับบ ้านโดยสวัสดิภาพ
ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง
อาจมีการปร ับเปลีย
่ นได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์และเพือ
่ ความปลอดภ ัยของผูเ้ ดินทางเป็นสาค ัญ

อ ัตราค่าบริการ (นง่ ั ทานอาหารโต๊ะละ 10 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทำง

2

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
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*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ / **พักเพิม
่ 1,000 บาท/ห ้อง/คืน (จองล่วงหน ้า)
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
1.ค่าอาหาร 3 มือ
้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
2.ค่าห ้องพัก (2-3ท่าน/ห ้อง)ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามทีร่ ะบุในรายการ
4.ค่าเข ้า Mini Siam เมืองจาลอง
5.**เอเย่นต์ต ้องทาประกันฯให ้ผู ้เดินทาง**
*กรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วไม่ใช ้บริการส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมด ถือเป็ นความสมัครใจของ
นักท่องเทีย
่ วเอง ผู ้จัดขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมคือ
9 ท่านเพิม
่ ท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิม
่ ท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิม
่ ท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิม
่ ท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิม
่ ท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิม
่ ท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร ้านอาหารขอสงวนสิทธิง์ ดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม :
1.ภาษี มูลค่าเพิม
่ และภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย
้จ่
2.ค่าใช ายอืน
่ 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)
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เพือ
่ ความสะดวกของท่าน โปรดดาวน์โหลดแผนทีส
่ าหรับการเดินทางไปยังสถานทีต
่ า่ งๆ
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