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 SPEED BOAT   เทีย่วไดท้กุวนั 2 ทา่นก็ไปได.้. 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะไผ ่และหมูเ่กาะใกลเ้คยีง 

09.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจดุคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ 

“พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
 โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กันแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 

หมวก รม่ สายชารท์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

เนือ่งจากบนเกาะไผไ่มม่รีา้นอาหารบรกิาร คณุลกูคา้โปรดเตรยีมเสบยีงอาหาร 

และของทานเลน่ รวมท ัง้เครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบตดิตวัไปดว้ย 

10.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท๊สู ่“เกาะไผ”่ และหมูเ่กาะบรวิาร เชน่ เกาะมาร

วชิยั เกาะเหลอืม เพือ่น าทา่นสูจ่ดุตกปลา-ด าน ้าดปูะการังทีส่วยงาม โดยบนเรอื

ไดเ้ตรยีมอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ไวบ้รกิารพรอ้มเชน่ คนัเบ็ด, เหยือ่

สด, เสือ้ชชูพี, แวน่ด าน ้า, น ้าดืม่, น ้าอัดลม, น ้าแข็ง, ถังแชเ่ครือ่งดืม่, หว่งยาง

แฟนซ,ี SUP Board พรอ้มดว้ย รม่-ผา้ป-ูเสือ่-โตะ๊ ไวใ้หท้า่นไดพั้กผอ่นบน

ชายหาดของเกาะไผด่ว้ย พเิศษสดุ เตายา่งส าหรบัยา่งปลาทีต่กไดใ้หท้าน

กนัสดๆ พรอ้มผลไมแ้ละบรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ใหก้บัทกุทา่น ฟร!ี (กรณีที่

ทา่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) 

 
*กรณีเกดิเหตสุดุวสิยัหรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยท าใหเ้รอืไมส่ามารถ

เดนิทางได ้ทัวรจ์ะท าการคนืเงนิคา่ทวัรเ์รอืจ านวน 800 บาท/ทา่น และ

เปลีย่นไปเขา้ชม พพิธิภัณฑส์ามมติ ิArt In Paradise และรับประทานอาหาร

กลางวนัทีส่วนอาหารเรอืนไทย (หรอืเทยีบเทา่) ทดแทน 
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15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท๊กลับสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย 

พัทยา จากนัน้ใหท้กุทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก-เช็คอนิ แลว้พักผอ่นตาม

อัธยาศัย 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ สวนอาหารเรอืนไทย 

 
 ***นักทอ่งเทีย่วทีซ่ ือ้ Join Tour อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั**** 

  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

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

 
โรงแรม M Pattaya เปิดบรกิารอาหารค า่ Seafood Buffet Inter ในวนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ทา่นซือ้

เพิม่ไดใ้นราคาพเิศษเพยีงทา่นละ 390 บาท (เมือ่จองพรอ้มทัวรเ์ทา่นัน้ / ปกตริาคาทา่นละ 550 

บาท) โดยทัวรจ์ะท าการยา้ยมือ้ค า่ทีส่วนอาหารเรอืนไทยของทา่นไปเป็นมือ้กลางวนัในวันถัดไป

แทน 

  

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

 
โรงแรม A-One เปิดบรกิารอาหารค า่ Seafood Buffet Inter ในวนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ที่

หอ้งอาหาร The Boat Restaurant ทา่นสามารถซือ้เพิม่ไดใ้นราคาพเิศษเพยีง 1,900 บาท 

http://www.mhotel.co.th/
http://www.a-onenewwingpattaya.com/
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ส าหรับ 2 ทา่นราคานีร้วม Lobster 1 เมน ู(คร ึง่ตวั) พรอ้มเครือ่งดืม่ (น า้เปลา่-ชา-กาแฟ) 

ส าหรับเด็กอาย ุ5-11 ปี ราคา 475 บาท (อายไุมเ่กนิ 4 ขวบ ฟร!ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย) เปิดบรกิาร 2 

รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30  โดยทัวรจ์ะท าการยา้ยมือ้ค า่ทีส่วนอาหารเรอืนไทยของ

ทา่นไปเป็นมือ้กลางวนัในวนัถัดไปแทน 

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

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 8 ทา่นๆ ละ 1,899.- 1,899.-  
900.- 

 
500.- 

 

 
1,000.- 

 

Private 7 ทา่นๆ ละ 1,999.- 1,999.- 
Private 5-6 ทา่นๆ ละ 2,299.- 2,299.- 
 Private 4 ทา่นๆ ละ  2,999.- 2,999.- 

Join Tour 2 ทา่นๆ ละ 1,899.- 1,899.- 

จอยทรปิเรอืทา่นละ 1,399.- เดนิทางไปเทีย่วกบัเรอืตามโปรแกรมไมร่วมอาหารและหอ้งพัก 

เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร *Join tour (รับเฉพาะวนัเสาร/์ทัวรอ์อกเมือ่มผีูร้่วมเดนิทาง 6 ทา่นขึน้ไป) 

 

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 1,999.- 1,999.-  
1,000.- 

 

 
600.- 

 

 
1,200.- 

 

Private 7 ทา่นๆ ละ 2,099.- 2,099.- 
Private 5-6 ทา่นๆ ละ 2,399.- 2,399.- 
 Private 4 ทา่นๆ ละ  3,099.- 3,099.- 

Join Tour 2 ทา่นๆ ละ 1,999.- 1,999.- 

จอยทรปิเรอืทา่นละ 1,399.- เดนิทางไปเทีย่วกบัเรอืตามโปรแกรมไมร่วมอาหารและหอ้งพัก 
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เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร *Join tour (รับเฉพาะวนัเสาร/์ทัวรอ์อกเมือ่มผีูร้่วมเดนิทาง 6 ทา่นขึน้ไป) 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก 1 คนืตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบใุนรายการ 

5.คา่ประกันอบุตัเิหตทุางเรอื 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 

  


