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เดนิทาง พฤษภาคม-มถินุายน 2564 

 

สวนละไม l ชมสวนเงาะ บฟุเฟ่ตท์เุรยีน (หมอนทอง) l ทุง่โปรงทอง 
หาดจอมเทยีน l จดุชมววิเขาพระตาํหนกั l วดัเขาพระใหญ ่ 
มองชา้งคาเฟ่Mongchangcafe l Sky Walk วดัเขาตะแบก 

 
 

 

 

3,390.- 
 

ราคาเรมิตน้ 
 

 

ระยอง ฮ!ิ! ปฟุเฟ่ตท์เุรยีน หมอนทอง  
พทัยา ฮาเฮ 2 วนั 1 คนื 
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Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

ระยอง 
 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ-สวนละไม-ชมสวนเงาะ-บุฟเฟ่ตท์ุเรยีน (หมอนทอง) และผลไมน้านาชนดิ- 
ทุง่โปรงทอง-พทัยา  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (ลานพระพฆิเนศ พระศวิะ โรงแรมเดอะบาซาร ์รัชดาภเิษก แยก
รัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ เพอืความปลอดภัยในการท่องเทยีวและ
เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทจีะทําการตรวจวัดอุณหภมูขิองลูกคา้เพอืคัดกรองกอ่นขนึ
รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จ.ระยอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)   
เชา้ รบัประทารอาหารวา่ง (มอืท1ี) 
10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สวนละไม  นังรถรางเขา้ชมสวน ขนึไปทจุีดบรกิาร บฟุเฟ่ตผ์ลไม ้จุดบรกิารท ี

1 และ 2 ตามโปรแกรมของทางสวนละไม 

 
 จุดท ี1 เทยีวชมใน สวนเงาะ พรอ้มทานเครืองดมืและของว่าง คาว หวาน รองทอ้งทอีาคาร

และซุม้บรกิารตา่งๆ ภายในสวนเงาะ ททีางสวนไดจ้ัดเตรยีมไวใ้ห ้เชน่ นําเก็กฮวย นํากระเจยีบ 
ผักสลัด ขนมจนี แกงเขยีวหวาน แกงป่า กลว้ยทอด มันทอด เผอืกทอด ขนมบา้บนิ ขนมถว้ย 
ไอศครมี ขนมหวานและเมนูอนืๆ ตามททีางสวนจัดเตรยีมไวบ้รกิาร 

 จดุท ี2  บฟุเฟ่ตท์เุรยีน หมอนทอง และผลไมน้านาชนดิ เงาะ สละ แตงโม แคนตาลูป สัปปะ
รด มะมว่ง รวมทังผลไมอ้นืๆ บางชนดิตามฤดกูาล 

 ทา่นสามารถรับประทานเมนูเด็ดยอดนยิมของสวนละไม "ขา้วเหนยีว สม้ตํา ไกท่อด" ตบทา้ย
ของหวาน ขา้วเหนียวมะมว่ง ขา้วเหนียวทเุรยีน ตามรายการทสีวนจัดเตรยีมไวบ้รกิาร 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนละไม (มอืท2ี) 
 จดุท ี3 ชม ฟารม์แกะ บรเิวณดา้นหนา้สวนละไม สามารถสมัผัสแกะอยา่งใกลช้ดิ ถ่ายรูป และ

ป้อนหญา้ 

 
14.00 น. ชม ทุง่โปรงทอง ตงัอยูป่ากนําประแสร ์ระยอง รายลอ้มไปดว้ยตน้โปรงทองสเีขยีวขจปีนสทีอง

อร่าม แหล่งโอโซนบรสิทุธ ิเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาต ิ 

 
15.00 น. เดนิทางสู ่พทัยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมา 1ชวัโมง 50 นาท)ี    
เย็น รับประทานอาหารเยน็ (มอืท3ี) 
ทพัีก  โรงแรม Centre Point Prime Hotel Pattaya  

(4ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 
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Day 
2 

 

พทัยา 
- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท ี2 
พทัยา-หาดจอมเทยีน-จุดชมววิเขาพระตําหนกั-วดัเขาพระใหญ่-มองช้างคาเฟ่
Mongchangcafe- Sky Walk วดัเขาตะแบก 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท4ี) 
08.00 น.  ชมความงาม หาดจอมเทยีน อสิระชมววิทวิทศัน์ ของหาดจอมเทยีน อสิระตามอธัยาศัย 
09.00 น. นําท่านชม จุดชมววิเขาพระตําหนกั จุดชมววิพัทยาทสีวยทสีุด ตังอยูบ่นภูเขาทคีันระหว่าง

หาดพัทยาใตก้บัหาดจอมเทยีน โดยบนยอดเขายงัเป็นทตีงัของวัดเขาพระบาท 
 ออกเดนิทางสู่ วดัเขาพระใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตังอยู่ทนัีนใหไ้ดบู้ชาสักการะ และ

เนอืงจากเป็นพระพุทธรูปมขีนาดใหญท่ตีงัอยูบ่นเขาพัทยานีเอง จงึทําใหม้องเห็นไดแ้ตไ่กล 

 
 เดนิทางสู่ มองชา้งคาเฟ่Mongchangcafe  ค่าเฟ่ทพัีฒนามาจากสถานทเีลยีงชา้ง เปิดให ้

นักท่องเทยีวไดม้าทํากจิกรรมขีชา้ง ท่องเทยีวพักผ่อนหย่อนใจ ใหท้่านไดอ้สิระรับประทาน
อาหารเคอืงดมืและถ่ายภาพตามอัธยาศัย   

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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 นําทา่นเขา้ชม แกรนดแ์คนยอน ครี ีหรอื อกีชอืคอื เหมอืงหนิครีีนคร เมอืก่อนเป็นแค่บ่อดนิ

ลกูรังเกา่ทถีูกทงิไวน้านมาแลว้หลายปี มพีนืทปีระมาณ 100 ไร ่ลกึกว่า 30 เมตร ในบอ่จะมนํีา
สเีขยีวมรกต และบรเิวณรอบบ่อยังลอ้มไปดว้ยภเูขาสขีาวนวล ใหอ้ารมณ์เหมอืนภเูขาหมิะ แต่
แทจ้รงิแลว้ทนีคีอืภเูขาหนิฝุ่ น ทสีว่นผสมหลักคอืแร ่Asbestos ซงึโดนนําฝนมากๆ เขา้กัดเซาะ 
เลยกลายมาเป็นววิทวิทศัน์ทสีวยงามอยา่งทเีห็นกนั   

 
 นําทา่นชม Sky Walk วดัเขาตะแบก จุดเชค็อนิใหมช่ลบรุสํีาหรับสายบญุ ไหวพ้ระ ไปเทยีว

ชมความงาม เดนิบนสะพานกระจกทสีงูกวา่ 25 เมตร บอกเลยวา่สงู และเสยีวมาก ไดช้มววิ
ธรรมชาตสิวย ๆ 360 องศา **เนอืงจากสถาณการณ์แพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 สถานที
ทอ่งเทยีวตา่งๆ อาจมกีารรงดรับนักทอ่งเทยีวได ้โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึไปตาม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยการแพรร่ะบาดไวรัสโควดิ-19 ** 
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16.00 น. สมควแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  

18.30 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
22-23  พฤษภาคม 2564 3,390 บาท 
29-30  พฤษภาคม 2564 3,390 บาท 
19-20  มถิยุายน 2564 3,390 บาท 
26-27  มถิยุายน 2564 3,390 บาท 

พกัเดยีว ชําระเพมิ 1,000 บาท  

 

หมายเหต:ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิป็นผูจ้ดัทนีงัเทา่นนั 

**เนอืงจากสถาณการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ อาจมกีารรงดรบั
นักทอ่งเทยีวได ้โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภยัการ

แพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 ** 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรุณาปฏบิัตตามทเีจา้หนา้ทแีนะนํา เพอืเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทยีว
ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพอืความปลอดภยัในการทอ่งเทยีว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึ หรอืยกเลกิการ
เดนิทาง ในกรณีทมีผีูร่้วมคณะไมถ่งึ โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

- เดนิทางโดยรถตู ้มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น  
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5. กําหนดการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภมูอิากาศในขณะนัน โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนงึในรายการ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
7. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทน 
บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน 
 
การจองทวัรแ์ละสํารองทนีงั 
1. กรุณาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีและ
ใบรับเงนิของทา่น 
2. ชําระคา่ทวัรท์งัหมด เพอืเป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทนัีงเสร็จสมบรูณ์ 
โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 
3. กรุณาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน เพอืใชสํ้าหรับการทําเอกสารประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 
1. ยกเลกิการเดนิทางตังแต ่30 วันขนึไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดย หกัค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทลีกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ่้าย
ทเีกดิขนึจรงิ (ถา้ม)ี 
3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธยิดึเงนิเต็มจํานวน 
 
** กรณมีเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกั
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ(ถา้ม)ี อาทเิชน่ คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอนืๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /
ไฟทบ์นิเปลยีนแปลง โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพอืใหท้า่นไดเ้ทยีวครบตามโปรแกรม และ
คํานงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลัก*** 
 
ขอ้แนะนําสําหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ
งดใชห้อ้งนําบนรถตลอดการเดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทอียูบ่นรถ 
 
อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่รถบรกิารรถตูป้รับอากาศนําเทยีว 
2. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
3. ค่าทพัีกทรีะบไุวใ้นรายการหรือระดับเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน  จํานวนคนืตามในรายการ

ทัวร์หรือแพคเกจขา้งตน้  พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ
เทยีบเทา่กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดยีว 
DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม
หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูที
นอนเสรมิขนึอยูก่บัแบบทพัีกของโรงแรมนันๆ 

4. คา่เขา้ชม ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
5. นําดมืวันละ 1 ขวด 
6. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
7. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทรีะบสํุาหรับนักทอ่งเทยีวไทย 
8. คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงอืนไข

ของบรษัิทฯประกันภัยทบีรษัิททําไว ้ทังนียอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที
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เกยีวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซอืประกันสุขภาพเพมิไดจ้ากบรษัิท
ประกนัทวัไป 

อตัรานไีมร่วม 
    1.คา่มนิิบารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทนีอกเหนือจากรายการทรีะบ ุ
    3.คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติส่วนตัว และประกันสขุภาพ 
    4.คา่อาหารสําหรับทา่นททีานเจ มงัสวริัต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
    5.คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิําระเพมิทา่นละ 1,000 บาท 
 
 

 
**  กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหัก

คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ(ถา้ม)ี  
** โปรแกรมทัวรอ์าจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากสภาพอากาศ เปลยีนแปลง โดย

มไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพอืใหท้า่นไดเ้ทยีวครบตามโปรแกรม และคํานงึถงึผลประโยนชข์อง
ทา่นเป็นหลกั*** 

 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

