
 

 

โครงการพิเศษ ออกไปบอก..รักเมอืงไทย  
เทีย่วไทยอยา่เดีย๋ว...เทีย่วกนัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันท่ี จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ 
บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิด
งานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย  

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัด
ชลบุ รี เพ่ือความสะดวกระหว่างทาง  

บริการอาหารเช้าแบบปิค นิค(กล่อง) พร้อม

เที่ยว...พัทยา เกาะล้าน 

สัมผัสสายลม 

ก าหนดการเดินทาง 20-

21 มีนาคม 2563 วันที่แรก กรุงเทพฯ – สวนเสือศรีราชา – เกาะล้าน – ทิฟ

ฟานี่โชว ์

เดินทางโดยบัสปรับ

อากาศ 2 วัน 1 คืน 



เครื่องดื่มร้อน  - เย็น  มัคคุเทศก์แนะน าการเดินทางและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนรถ 

09.00 น. เดินทางถึง สวนเสือศรีราชา  (Sriracha Tiger Zoo) พร้อมชมการแสดง
ของสัตว์แสนรู้ อาทิ โชว์จระเข้ โชว์เสือ โชว์ช้างแสนรู้ โชว์หมู 

11.30 น.  อิสระกับอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร  สวนเสือศรีราชา 
บ่าย เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ แหลมบาลีฮาย  (พัทยาใต้) น าท่านลงเรือข้ามฟาก

ไปยังเกาะล้าน  ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาทีก็ถึงเกาะ จากน้ันเชิญทุก
ท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมชายหาด@หาดตาแหวน  เพ่ือให้ท่านได้สัมผัส
กับบรรยากาศท้องทะเลอันกวางใหญ่หาดทรายขาวยาว 750 เมตรตัด
กับน้ าทะเลสีฟ้าอิสระกับการเล่น พักผ่อน สมควรแก่เวลาน าทุกท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือเกาะล้านเพ่ือเดินทางขึ้งฝ่ังพัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร  หลังอาหาร น าสมาชิกชมความ
สวยงานอลังการในรูปแบบนางโชว์ของบรรดาสาวประเทศสอง ท่ีมาก
ด้วยความสามารถ พร้อมชม การแสดงจากอัลคาซ่าโชว์ / ทิฟฟานี่  

21.00 น. เดินทางเข้าสู่ทีพัก ……………………  พักผ่อนตามอัธยาศัย  (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
หรือเทียบเท่า         

 

 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก  
08.00 น. เดินทางมุงหน้าสู่ สวนนงนุช  ให้ท่านได้น่ังรถลางเท่ียวชมความสวยงาม

ของพันธ์ไม้ต่างๆท่ีจัดแสดงไว้ภายในสวน พร้อมชมสวนไดโนเสาร์ ถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึก ฯ จากน้ันเดินทางสู่ เขาชีจรรย์  อลังการของพระพุทธรูป
แกะสลักลายเส้น "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา " บนหน้าผาสูง ท่ีน่ี
ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กท่ีส าคั ญของจังหวัดชลบุรี ด้วยมีลักษณะการ
ก่อสร้างท่ีแปลกใหม่ และยังงดงามทรงคุณค่า น่าศรัทธาพุทธศาสนิกชนก็
สามารถมาไหว้ขอพร ท ากิจกรรมทางพระพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ได้ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร.. 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปชม ความเก๋า 100 ปี! ตลาดจีนชากแง้ ว ท่ีเท่ียวชิคๆ 

อีกมุมหน่ึงของพัทยา เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ท่ีถูกชุบชีวิตให้
คึกคักอีกครั้ง มีร้านรวงต่างๆ ขายท้ังอาหารไทย อาหารจีน ของกิน
พ้ืนบ้าน ขนมโบราณ เครื่องด่ืมหลากรส ตลอดจนของฝากน่าซื้ออีก
มากมาย ให้ท่านได้ ช้อป ชิม ถ่าย ในบรรยากาศสุดคลาสสิคของ
บ้านเรือนสไตล์จีนโบราณ  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ เส้นชลบุรีสายเก่า 
แวะให้ท่านแวะช๊อปป้ิงท่ี อ่างศิลา แวะชื้อของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน 

19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ ส่งอ าลาท่านสู่ จุดหมาดโดยสวัสด์ิภาพ 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

 
  

 

วันที่สอง พัทยา – สวนนงนุช - ตลาดหนองมน         



อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,999.- บาท  พักห้องละ 2-3 ท่าน / 
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 600.- บาท 

อัตรานี้รวม ค่ารถน าเท่ียวตามท่ีรายการระบุ  / ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน / 
ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ  /               น้ าด่ืมวันละ 1 ขวด / 
ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ / 
ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีบริการ / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน หรือ 
มัคคุเทศก์อาสา / ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการ / ค่า
ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างน้อยวันละ 50 บาทต่อท่าน  / 
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( ในกรณีต้องการ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หาก
แจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  

เงื่อนไขการช าระเงิน -  ส าหรับการจองกรุณาช าระท้ัง หมดตามจ านวน  พร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู้เดินทาง 

หมายเหตุ 
• โปรแกรมการท่องเท่ียวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 
• รายการท่องเท่ียวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมส าหรับท่าน 
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่าน

ไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได้ 
• สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิด

จากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การ
นัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

• การจัดท่ีน่ังบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง
สมาคมฯในการบริหารจัดการ 

• เม่ือท่านต้องการส ารองท่ีน่ัง จะต้องช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามวันท่ีท่ี
ก าหนดเท่าน้ัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
***กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 


