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เทีย่วไดท้กุวนั 2 ทา่นก็ไปได.้. 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะไผ ่และหมูเ่กาะใกลเ้คยีง 

12.00 น. ตอ้นรบัทา่นสูม่ ือ้กลางวนั ณ สวนอาหารเรอืนไทย เชญิรับประทานอาหาร

กลางวนัแสนอรอ่ย หลังอาหารใหท้า่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่เชค็อนิและ

เก็บสมัภาระ  

****นักทอ่งเทีย่วทีซ่ ือ้ Join Tour อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั**** 

 
 หลังอาหารใหท้า่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่เชค็อนิและเก็บสมัภาระ 

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

**แนะน าใหท้า่นจดัสรรเวลาเพือ่เตรยีมเสบยีงข ึน้เรอื ไมว่า่จะเป็นอาหาร ของทานเลน่ 

และเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ หากตอ้งการของสด เชน่ กุง้หอยปปูลา 

แนะน าใหท้า่นซือ้ทีต่ลาดลานโพธิ ์สดและด ีราคามติรภาพ 

 

17.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจดุคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ 

“พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
18.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืใหญม่าตรฐานอปุกรณ์ครบครันทีท่มีเรอืไดเ้ตรยีมไวใ้ห ้ 

เบ็ดตกหมกึ  น ้าดืม่-น ้าแข็ง-ถังแชเ่ครือ่งดืม่  เตาป้ิงยา่ง-เครือ่งครัว-
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เครือ่งปรงุ  น ้าจิม้ซฟีู้ดรสเจ็บ - วาซาบ ิ- โชย ุ พเิศษ ขา้วตม้ซฟีู้ ดรอบ

ดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

 
*กรณีเกดิเหตสุดุวสิยัหรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยท าใหเ้รอืไมส่ามารถ

เดนิทางได ้ทัวรจ์ะท าการคนืเงนิคา่ทวัรเ์รอืจ านวน 400 บาท/ทา่น  

23.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา จากนัน้ใหท้กุ

ทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/   

 
 

โรงแรม A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/    

 
 

วนัทีส่อง พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ– ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

บา่ย ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความสนุกสนานและเรา้ใจที ่“พพิธิภณัฑส์ามมติ”ิ 

Art In Paradise นอกจากนีท้า่นยังสามารถถา่ยเป็นคลปิวดิโีอแบบ 4 มติไิด ้

อยา่งสนุกสนานอกีดว้ย 

http://www.mhotel.co.th/
http://www.a-onenewwingpattaya.com/
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รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคาพเิศษนีใ้ชส้ าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 ตลุาคม 2564 นีเ้ทา่นัน้ 

โรงแรม M Pattaya Hotel (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 Speed Boat สว่นตวั 
(Private Group) 

ผูใ้หญ่ 
ทา่นละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

Private 10-15 ทา่นๆ ละ 1,599.- 1,599.-  
800.- 

 
500.- 

 

 
1,000.- 

 

Private 8-9 ทา่นๆ ละ 1,699.- 1,699.- 
Private 6-7 ทา่นๆ ละ 1,999.- 1,999.- 
 Private 4-5 ทา่นๆ ละ  2,799.- 2,799.- 

Join Tour 2 ทา่นๆ ละ 1,199.- 1,199.- 

จอยทรปิเรอืทา่นละ 690.- เดนิทางไปเทีย่วกบัเรอืตามโปรแกรมไมร่วมอาหารและหอ้งพัก 

เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร *Join tour (รับเฉพาะวนัเสาร/์ทัวรอ์อกเมือ่มผีูร้่วมเดนิทาง 10 ทา่นขึน้

ไป) 

โรงแรม A-One New Wing (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
Speed Boat สว่นตวั 

(Private Group) 

ผูใ้หญ่ 

ทา่นละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

Private 8 ทา่นๆ ละ 1,699.- 1,699.-  
900.- 

 

 
600.- 

 

 
1,200.- 

 

Private 7 ทา่นๆ ละ 1,799.- 1,799.- 
Private 5-6 ทา่นๆ ละ 2,099.- 2,099.- 
 Private 4 ทา่นๆ ละ  2,899.- 2,899.- 

Join Tour 2 ทา่นๆ ละ 1,299.- 1,299.- 

จอยทรปิเรอืทา่นละ 690.- เดนิทางไปเทีย่วกบัเรอืตามโปรแกรมไมร่วมอาหารและหอ้งพัก 

เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร *Join tour (รับเฉพาะวนัเสาร/์ทัวรอ์อกเมือ่มผีูร้่วมเดนิทาง 10 ทา่นขึน้

ไป) 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก 1 คนืตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบใุนรายการ 

5.คา่ประกันอบุตัเิหตทุางเรอื 
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*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 

  


