“เทียวสุ ขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน”

พัทยา 2 วัน 1 คืน – ทีพกั ติ ด หาดบนเกาะล้า น
ฟรี!! หน ้ากากอนามัยแบบผ ้า และบริการเจลแอลกอฮอล์บนรถ
วัน แรก
กรุงเทพฯ - พัทยา - ART IN PARADISE - ท่าเรือ แหลมบารีฮ าย - พัก บนเกาะล้าน (หาดแสม)
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุด นัด พบ
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัด ชลบุร ี โดย รถตู้ห รือ รถบัส ปรับอากาศระดับ VIP
(24 ท่านขึ?น ไป) บนรถ ท่านจะได้รบั บริการ อาหารเช้า (แบบปิ กนิ ค ) (1) และ
เครือ งดืม เย็น ฉําชืน ใจ ระหว่างการเดินทาง สนุก สนานกับ เกมเบาๆ เพือ ลุ้น รับ
ของรางวัล มากมาย พร้อ มรับ ฟังรายละเอีย ดโปรแกรมการเดิ น ทางและ
เกร็ดความรูต้ ่างๆ เกีย' วกับสถานทีท' ่องเทีย' ว รวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงาน
มัคคุเทศก์
10.00 น. ถึงเมืองพัทยา นํา คณะเทีย วชม ART IN PARADISE พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาด 2 มิติ แห่งแรกของเมืองไทยและมี
ขนาดใหญ่ทส'ี ุดในโลก นอกจากท่านจะได้ถ่ายภาพ 2 มิติ ทีเ' สมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้ว ยังสามารถสนุกกับการใช้
แอปพลิเคชัน' “ AR” โดยโทรศัพท์ของท่านทีจ' ะทําให้ภาพนัน8 เคลื'อนไหวเหมือนได้ถ่ายจาก VDO/DVD อีกด้วย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารส้ม ปัน? (2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือ แหลมบารีฮ าย เพือ'
ลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้านบนเกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จากนัน8 ขึน8 รถสองแถวท้องถิน' เดินทางเข้า
สูท่ พ'ี กั XANADU BEACH RESORT ณ หาดแสม บนเกาะล้า น หรือ ระดับเทีย บเท่า ต้อนรับทุกท่านด้วยเครื'องดื'ม
เย็นชื'นใจ นําคณะเข้าสูห่ อ้ งพัก จากนัน8 ให้ทุกท่านได้มเี วลาเล่นนํ8าทะเลหรือถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ทีช' ายหาดตามอัธยาศัย
18.00 น. รับ ประทานอาหารคํา ณ ห้อ งอาหารริ ม ทะเลของรีส อร์ท (3) เคล้าสายลมและเสียงคลื'น
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หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อน...........ราตรีสวัสดิ >

วัน ทีส อง
เกาะล้า น – ท่าเรือ แหลมบารีฮ าย – บ้า นสุข าวดี – ช้อ ปปิ? งตลาดหนองมน - กรุงเทพฯ
08.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (4)
10.00 น. คณะอําลาทีพ' กั และออกเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิน' สูท่ ่าเรือหน้าบ้าน จากนัน8 ลงเรือเพือ' เดินทางกลับ
11.30 น. ถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา นําคณะเดินทางเข้าสู่ บ้านสุข าวดี รับประทานอาหารกลางวัน พร้อ มชม
โชว์ค าบาเร่ อันแสนสวยงามของเหล่านางฟ้ า สาวประเภทA ณ ห้อ งอาหารสุด หรูข องบ้า นสุข าวดี (5) หลังอิม' อร่อยนํา
ทุกท่านเทีย' วชมความงดงามภายในบริเวณบ้านสุขาวดี ซึง' เป็ นคฤหาสน์รมิ ทะเลพัทยาของ ด.ร.ปั ญญา โชติเทวัญ เจ้า
ของสหฟาร์ม สร้างคฤหาสน์อนั หรูหรานี8ท่ามกลางความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานหลายร้อยชีวติ เพือ' แสดงให้วา่ คนไทย
มีความสามัคคีกลมเกลียว มีศกั ยภาพและศักดิ >ศรีไม่แพ้ต่างชาติ มีเนื8อทีก' ว่า 80 ไร่และมีหาดยาว 400 เมตร
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารร่วมสมัยสีชมพู-ฟ้ า ตกแต่งภายในบ้านและสวนภายนอกสวยงามและมีความหมายแฝงในเชิง
นามธรรม อาคารทีน' ่าสนใจได้แก่ อาคารโดมพระ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและสิง' ศักดิ >สิทธิ > รวมทัง8 พระพุทธรูปปาง
ประสูตสิ งู 9.28 เมตร อาคารพุทธบารมี เป็ นอาคารหอประชุมทีต' กแต่งอย่างอลังการ เช่น จิตรกรรมฝาผนังสวยงาม
สร้างสรรค์โดยกรมศิลปากร พืน8 ปูดว้ ยพรมชิ8นเดียวทีม' ขี นาดใหญ่ทส'ี ุดในเอเชียแปซิฟิก อาคารพุทธบารมีเคยเป็ นสถานที'
ต้อนรับบุคคลสําคัญและจัดงานระดับชาติมาแล้ว และท่านสามารถเลือกซือ8 ผลิตภัณฑ์สหฟาร์มในราคาพิเศษได้ทน'ี 'ี
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14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ8 งของอร่อย ณ ตลาดหนองมน อาทิ ข้าวหลามต้นตําหรับ
หอยจ้อเนื8อปูแน่ นๆ อาหารทะเลตากแห้งแสนอร่อยและขนมอื'นๆอีกมากมาย
15.30 น. เดินทางกันต่อสูก่ รุงเทพฯ
17.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดิ นทาง

24-25 ก.ค. / 31ก.ค.-1ส.ค.63

อัต ราค่า บริ ก าร ผู้ใ หญ่ต งั ? แต่ 8 ท่า นขึ?น ไป บริ ก ารพาหนะโดยรถตู้ป รับอากาศ
ผู้ใ หญ่ต งั ? แต่ 24 ท่า นขึ?น ไป บริ ก ารพาหนะโดยรถบัส ปรับอากาศ

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ
เด็ก อายุ 2-10 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ

3,700.- บาท
3,000.- บาท

พักเดีย' วเพิม' ท่านละ

1,000.- บาท

**ไม่ร วมค่า ทิ ป ท่า นละ 200 บาท ชํา ระพร้อ มค่า ทัว ร์ส ่ว นทีเหลือ ก่อ นออกเดิ น ทาง**

กําหนดการเดิ นทาง

7-8 ส.ค. / 14-15 ส.ค. / 21-22 ส.ค. / 28-29 ส.ค.63
4-5 ก.ย. / 11-12 ก.ย. / 18-19 ก.ย. / 25-26 ก.ย.63
2-3 ต.ค. / 9-10 ต.ค. / 16-17 ต.ค. / 23-24 ต.ค./ 30-31 ต.ค.63
6-7 พ.ย. / 13-14 พ.ย. / 20-21 พ.ย. / 27-28 พ.ย.63
4-5 ธ.ค. / 11-12 ธ.ค. / 18-19 ธ.ค. / 25-26 ธ.ค.63

อัต ราค่า บริ ก าร ผู้ใ หญ่ต งั ? แต่ 8 ท่า นขึ?น ไป บริ ก ารพาหนะโดยรถตู้ป รับอากาศ
ผู้ใ หญ่ต งั ? แต่ 24 ท่า นขึ?น ไป บริ ก ารพาหนะโดยรถบัส ปรับอากาศ

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ
เด็ก อายุ 2-10 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ

3,900.- บาท
3,200.- บาท

พักเดีย' วเพิม' ท่านละ

1,000.- บาท

**ไม่ร วมค่า ทิ ป ท่า นละ 200 บาท ชํา ระพร้อ มค่า ทัว ร์ส ่ว นทีเหลือ ก่อ นออกเดิ น ทาง**
2012-2201-PATTAYA21

www.smileytour.com

3|Page

อัต รานี? ร วม
●
●
●
●
●
●
●
●

ค่ารถตูห้ รือรถบัสปรับอากาศ นําเทีย' วตามทีร' ะบุในรายการ
ค่าทีพ' กั 1 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีทไ'ี ม่ตอ้ งการพักเดีย' วหรือมาไม่ครบคู่)
บริการนํ8าดื'มวันละ 1 ขวด
ค่าอาหาร จํานวน 5 มือ8 ตามทีร' ะบุในรายการ
ค่าเรือไป-กลับเกาะล้าน และค่ารถสองแถวท้องถิน'
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามทีร' ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบตั เิ หตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงือ' นไขและข้อกําหนดตามทีร' ะบุในกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ทจ'ี ะคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัต รานี? ไม่ร วม
●
ค่าภาษี ม ูล ค่าเพิ ม 7% และค่าภาษี ห กั ณ ทีจ ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต'ี อ้ งการใบกํากับภาษีเท่านัน8 )
●
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื'นๆ ทีน' อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร
และค่าเครื'องดื'มสังพิ
' เศษ เป็ นต้น
●
ค่าอาหารสําหรับท่านทีท' านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
●
ค่าธรรมเนียมเพิม' เติมการเข้าชมสถานทีท' ่องเทีย' วของชาวต่างชาติ

●

ค่า ทิ ป ทีม งานไกด์แ ละคนขับรถ ท่า นละ 200.- บาท ชํา ระพร้อ มค่า ทัวร์ส ่ว นทีเหลือ

เงือ นไขการชําระเงิ น
●
●

สําหรับการจองทัว ร์ ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บ เงิ น ค่า มัด จําท่า นละ 2,000 บาท โดยเรีย กเก็บทัน ที
หลังจากการจองทัว ร์ พร้อ มขอสํา เนาบัต รประชาชนของผู้เดิ น ทางด้ว ย
กรุณ าชําระค่าทัว ร์ส ่ว นทีเหลือ อย่างน้ อ ย 20 วัน ก่อ นวัน ทีน ํา เทีย ว (หากไม่ชาํ ระตามกํา หนด

ถือ ว่า ท่านสละสิ ทธิ^ ใ นการเดิ น ทาง)
เงือ นไขการยกเลิ ก
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน' ําเทีย' ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
>
นเงินมัดจํา โดยทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
>
บค่าใช้จ่ายตามทีเ' กิดขึน8 จริง
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน' ําเทีย' ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
>
นเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
>
บค่าใช้จ่ายตามทีเ' กิดขึน8 จริง
●
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน' ําเทีย' ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
> คนื เงินค่าทัวร์ทงั 8 หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ บริษทั ฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึน8 จริง***
***ค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึน8 จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื'นๆ ทีจ' ําเป็ น ฯ ***
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หมายเหตุ
●

●

●
●
●
●
●

การเดินทางในแต่ละครัง8 ต้อ งมีผ้เู ดิ น ทางทีเป็ น ผู้ใ หญ่ จํา นวน 8 ท่า นขึ?น ไป (ออกเดิ น ทางโดยรถตู้)
และมีผ้เู ดิ น ทางทีเป็ น ผู้ใ หญ่ จํา นวน 24 ท่า นขึ?น ไป (ออกเดิ น ทางโดยรถบัส ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
ตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
>
ย' นแปลงราคาหรือเลื'อนการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง
รายการท่องเทีย' วอาจมีการเปลีย' นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส' ุด
หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเทีย' วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือ
ส่วนบริการทีข' าดหายไปมาทดแทนได้
กรณีทท'ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื8อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีเ' กิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิง' ของสูญหายตามสถานทีต' ่างๆ
การจัดทีน' งบนรถบั
ั'
สขึน8 อยู่กบั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิทธิขาดของทางบริ
>
ษทั ฯ ในการบริหารจัดการ
เมื'อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั 8 หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือ' นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง8 หมด

มาตรการการดูแ ลป้ อ งกัน ในช่ว งภาวะโควิ ท 19
●
ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
●
ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน8 -ลงรถทุกครัง8
●
ทีน' งบนรถมี
ั'
การจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
●
มีการฉีดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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ผังทีน ัง บนรถ
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