
Package ลอ่งเรอืยอชท ์สดุทางรัก - พัทยา 2 วัน 1 คนื dec20 

เดนิทางไดทุ้กวนั ส าหรบัหมูค่ณะต ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

 

วนัแรก ทา่เรอื OCEAN MARINA – ด าน า้ดปูะการงั – สุดทางรกั 

โปรดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นโปรดปรานไดต้ามอัธยาศัย 
เพือ่ไวเ้ป็นเสบยีงสว่นตวัของทา่น *บนเรอื* 

 

09.00 น. พรอ้มกันทีท่า่เรอื OCEAN MARINA สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรบั) 

 

ควรเตรยีม :  รองเทา้แตะ ชดุเลน่น ้า แวน่กันแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว หมวก รม่ อืน่ๆ 

09.30 น. น าทา่นลอ่งเรอืยอชทอ์อกเดนิทางสูแ่หลง่ด าน ้าดปูะการงัทีเ่หมาะสมตามฤดกูาล

และสภาพอากาศ (กรณีทีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) ใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าดปูะการัง 

(Snorkering) เก็บภาพถา่ยมมุสวยๆ บนเรอืยอชทไ์ดต้ามอัธยาศัย พรอ้มรับ

บรกิารน ้าดืม่, น ้าแข็ง และผลไมฟ้ร ีทัง้นีท้า่นสามารถเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่

สว่นตัวของทา่นขึน้มารับประทานบนเรอืไดต้ามอัธยาศัย 

 

13.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอื Ocean Marina จากนัน้ใหท้า่นได ้

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่เช็คอนิที ่ 

19.00 น. บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหารสุดทางรกั หรอื View D Seafood 

 

  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอัธยาศยั 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

1. เดนิทางไดท้กุวัน ส าหรับหมูค่ณะ 10 ทา่นขึน้ไป 

2. จองภายใน 30 ธนัวาคม 2563 เดนิทางภายใน 31 มกราคม 2564 ยกเวน้วันที ่31 ธค.

63 – 3 มค.64 

โรงแรม ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

Green Park 

M Pattaya 
Mike Garden Resort 
Sunshine HIP 

     

Grand Jomtien      

A-One New Wing 

Pattaya Seaview 

     

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่อาหาร 3 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก (2-3ทา่น/หอ้ง)ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืรับ/สง่ตามทีร่ะบใุนรายการ  4. 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ: กรณีเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น  จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิคอื 

9 ทา่นเพิม่ทา่นละ 150 บาท, 8 ทา่นเพิม่ทา่นละ 300 บาท, 7 ทา่นเพิม่ทา่นละ 450 บาท 

6 ทา่นเพิม่ทา่นละ 600 บาท, 5 ทา่นเพิม่ทา่นละ 750 บาท, 4 ทา่นเพิม่ทา่นละ 900 บาท 

*กรณีรับประทานอาหารไมห่มด ทางรา้นอาหารขอสงวนสทิธิง์ดบรกิารใสก่ลอ่งหรอืหอ่กลับ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 

2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 
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โรงแรม Green Park https://www.greenparkpattaya.com/   

 
 

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

 
  

โรงแรม Mike Garden Resort https://www.mikegardenresort.com/   

 
 

โรงแรม Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/   

 
 

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

 
 

โรงแรม Grand Jomtien Palace http://grandjomtienpalace.co.th/   
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โรงแรม Modus Beachfront https://www.pattayamodusbeachfrontresort.com/  

 โรงแรมระดับ 5 ดาว อยูต่ดิชายหาด 

 
 

โรงแรม Ravindra Beach Resort & Spa https://www.ravindraresort.com/  

 โรงแรมระดับ 5 ดาว อยูต่ดิชายหาด 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


