
 
 
 
 
 
 
 

Package สตัหบี ด ำน ำ้ดูปะกำรงั แสมสำร 2 วัน 1 คนื APD01-11 

รหสัทวัร ์APD01-11 

เดนิทำงไดทุ้กวนั ต ัง้แต ่2 ทำ่นขึน้ไป 

 

วนัแรก ทำ่เรอื – ด ำน ำ้ดูปะกำรงั - พทัยำ 

โปรดเตรยีมอำหำรและเครือ่งดืม่ทีท่ำ่นชืน่ชอบไดต้ำมอธัยำศยั 

เพือ่ไวเ้ป็นเสบยีงสว่นตวัของทำ่น *บนเรอื* 

 

 

10.30 น. พรอ้มกันทีท่ำ่เรอื................................. สังเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยำฮำเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรบั / คณุลกูคา้สามารถน ารถมาจอดที่

สะพานท่าเรอืไดโ้ดยมคีา่บรกิาร 100 บาท พรอ้มหอ้งอาบน ้าบรกิารฟร)ี 

 

ควรเตรยีม :  รองเทำ้แตะ ชดุเลน่น ้า แวน่กันแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว หมวก อืน่ๆ 

 

11.00 น. น าท่านออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ท (กรณีทีท่่านไม่สามารถมาลงเรอืไดต้าม

เวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปทีเ่กาะ

แสมสาร และจุดด าน ้าตา่งๆ ใหทุ้กท่านไดส้นุกกบักจิกรรมทำงน ำ้อย่าง

สนุกสนานพรอ้มบรกิำรฟรถีำ่ยภำพใตน้ ำ้ใหก้บัทุกทำ่น พรอ้มอปุกรณ์

หนา้กากด าน ้า, เสือ้ชชูพี และบรกิารน ้าดืม่  ทัง้นี้ท่านสามารถเตรยีมอาหารและ

เครือ่งดืม่สว่นตัวของท่านขึน้มารับประทานบนเรอืไดต้ามอัธยาศัย 

รอบเรอืด ำน ำ้ดูปะกำรงั 
จ านวนผูเ้ดนิทาง/รอบ 08.00-11.00 น. 11.00-14.00 น. 14.00-17.00 น. 

1-5 ท่าน X รอบเดยีวเทำ่น ัน้ X 

6 ท่านขึน้ไป (สว่นตัว)    
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 กรณีทีส่ภาพอากาศแปรปรวนหรอืเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ทีท่ าใหไ้ม่สามารถออกเรอื

เดนิทางไปด าน ้าได ้ทัวรจ์ะคนืเงนิคา่ทรปิด าน ้าใหท้่านละ 500 บาท 

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอื ใหทุ้กท่านไดอ้าบน ้าช าระลา้ง

ร่างกายและเปลีย่นเสือ้ผา้ 

บา่ย จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระแวะซือ้ของฝากจากทะเล สมควรแกเ่วลาเดนิมุ่งหนา้ไป

พัทยา เพือ่เช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 

 

19.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ “ซฟู้ีดบุฟเฟ่ตท์ะเลเดอืด” ทีร่า้น “แบกะดนิ มหำชน” 

(โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรบั) ใหทุ้กทำ่นรบัประทำนอำหำร

พรอ้มเพลดิเพลนิกบักำรแสดงดนตร ีหรอืจะรว่มรอ้งเพลงคำรำโอเกะได้

ตำมอธัยำศยั ฟร!ี 

 
 สมควรแกเ่วลาใหท้่านไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

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

 
หากเดนิทางตรงกับวันศกุรห์รอืเสาร ์ท่านสามารถเปลีย่นอาหารมือ้ค ่ามาเป็นบุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดที่

หอ้งอาหารของโรงแรม M Pattaya โดยเพิม่เงนิเพยีงท่านละ 250 บำท (ปกตทิ่านละ 550 

บาท) 

  

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

หอ้งอาหารThe Boat Restaurant โดยเพิม่เงนิเพยีงท่านละ 950 บำท (ปกตทิ่านละ 2,200 

บาท) ราคานี้รวม Lobster 1 เมนู พรอ้มเครือ่งดืม่ Free Flow (น ้าอัดลมและเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลท์ีก่ าหนด) เปิดบรกิาร 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30 

 

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระพักผ่อนตามอัธยาศยั 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้่านไดเ้ดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้่านมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

 

รำ้นอำหำร-รำยกำรอำหำรและกำรเดนิทำง  

อำจมกีำรปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ราคาพเิศษนี้ใชส้ าหรับการจองภายใน 31 มคี.64 และเดนิทางภายใน 31 พค.64 

โรงแรม 
(พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 
ท่านละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พักต่อ 
(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง 

M Pattaya 1,456.- 1,456.- 1,000.- 500.- 1,000.- 

A-One New Wing 1,556.- 1,556.- 1,100.- 600.- 1,200.- 
เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบฟรไีมเ่สยีคำ่บรกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพักตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืรับ/สง่ตามทีร่ะบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบใุนรายการ 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไม่ใชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักท่องเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 2.คา่ใชจ่้ายอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3. คำ่ทปิทมีลูกเรอืแลว้แตค่วำมพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว 
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กำรเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทุกกรณี 

 

ส าหรับท่านทีต่อ้งการใหจั้ดอาหารกลางวันที ่“ครัวแสมสาร” จะมอีาหารเซ็ทโต๊ะๆ ละ 6-8 ท่าน 

ราคาโต๊ะละ 1,500 บาท เมนู 1.ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม 2.หอ่หมกเนื้อปลาอนิทรยี ์3.ตม้ย าไก(่หมอ้

ไฟ) 4.ปลากะพงทอดราดน ้าปลา 5.ย าผักบุง้กรอบ(กุง้+หมกึ) 6.ขา้วสวย 7.ผลไมร้วม 8.น ้า

ดืม่+น ้าแขง็  *โปรดสัง่จองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง* 

 

 
บอกเลยรา้นนี้อรอ่ยมาก บรรยากาศด ี


