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เดินทาง : สิงหาคม-ธนัวาคม 2562 

ลอ่งเรอืยอรช์ 1 วนัเต็มอ่ิม  

 ขอน ำเสนอทริปสดุคลูลลลส.์.....โปรแกรมลอ่งเรอืยอรช์ พทัยา แบบสว่นตวั กร ุป๊คนไทยเท่านัน้ ภำยใน

ออกแบบใหม้ีขนำดท่ีกวำ้งขวำง พรอ้มหอ้งน ำ้ส ำหรบัอำบน ำ้จืด และอปุกรณอ์ ำนวยควำมสะดวกครบครนั พรอ้มพื้นท่ี

ใหท้ ำกิจกรรมบนเรือขณะก ำลงัลอ่งเรือในทะเลพทัยำ ดำ้นบนสำมำรถเอนกำยอำบแดด หรือนัง่รบัลมในบรรยำกำศท่ี

เย็นสบำย มีทอ้งฟ้ำและพื้นทะเลโอบลอ้มอยู่ ดำ้นหนำ้ของเรือมีตำขำ่ยใหไ้ดน้ัง่พกัผ่อนจิบไวน ์ดื่มเบียร ์นัง่ปำรต์ี้

สงัสรรคไ์ดส้บำย เรือสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดถึ้ง 20 ท่ำน พรอ้มลกูเรือที่จะน ำคณุลอ่งเรือยอรช์ ท่องเท่ียวไปตำม

เกำะตำ่งๆ และจดุด ำน ำ้สวยๆ ใหไ้ดส้มัผสักบัควำมงำมใตท้อ้งทะเล 

 รบัประกนัควำมสนกุ สดุฟิน กบัวันพกัผอ่นของท่ำน เป็นอีกหนึ่งของควำมพิเศษและควำมทรงจ ำท่ีประทบัใจใน

กำรเดินทำงกบัเรำ ตลอด 8 ชัว่โมง  

 ลอ่งเรือยอรช์ แบบสว่นตวั กร ุป๊คนไทย ไมเ่กิน 20 ท่ำน 

 สนกุสนำนกบักิจกรรมบนเรือมำกมำย ที่เตรียมมำใหท้กุท่ำนไดร้่วมกิจกรรม  

 ทีมงำนคณุภำพท่ีจะมำสรำ้งสีสนั และเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ ท่ีจะมำดแูล และเอำใจใสอ่ย่ำงดีตลอดกำรเดินทำง ท่ีจะ

มำท ำใหว้ันพกัผอ่นของท่ำน เป็นวันพิเศษสดุๆ 

 อำหำรไทยบฟุเฟ่ต ์เสิรฟ์...พรอ้มอำหำรทะเลสดุอร่อย เซ็ทใหญ่ 

 เคร่ืองดื่มไมอ่ัน้ ตลอด 8 ชัว่โมง ★★พิเศษ...ไวน ์เบียร ์สปาย ตอ้นรบับนเรอื★★ 

 เดินทำงสะดวกสบำย มีรถบริกำรรบั-สง่ จำกกรงุเทพฯ 

 

พิเศษ....อาหารทะเลป้ิงยา่ง และ บารบี์คิวหม+ูไก่ 

บฟุเฟ่ต.์..อาหาร และเครือ่งด่ืมบนเรอื พรอ้ม...ไวน ์ตอ้นรบับนเรอื 

 

โปรแกรม Luxury On Yacht (One Day)  

07.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้)..... 

เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน ออกเดินทำงโดย รถตู ้

VIP เดินทางส ู ่พทัยา 

08.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทำง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ำรมณด์ี ท่ีจะมำใหข้อ้มลูสถำนท่ีท่องเท่ียวตำ่งๆ และดแูล

ท่ำนตลอดกำรเดินทำง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

10.00 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงท่าเรอื โอเช่ียน มารน่ีา ยอรช์คลบั พทัยา 



 
 
 

10.30 น. ออกเดินทำงสูอ่่ำวไทย ลอ่งเรือชมควำมงำมทะเล ทอ้งฟ้ำสีครำม พำท่ำนลอ่งเรือไปที่ เกาะครำมนอ้ย 

เป็นเกำะท่ีใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมงจำกจดุขึน้เรือ เกำะกลำงทะเลมีขนำดไมใ่หญ่มำก มองเห็น

หำดทรำยขำวสะอำด ตน้ไมร้่มร่ืน บรรยำกำศ เป็นจดุท่ีจอดเลน่น ำ้ ด ำน ำ้ เงยีบสงบ ถำ้น ำ้ลดทะเลจะ

แหวกเห็นเกำะครำมใหญ่ 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรบนเรือยอรช์ อำหำรไทยบฟุเฟ่ต ์เสริฟ์พรอ้มซีฟู๊ด และน ำ้จ้ิมสดุแซ่บ  

บ่าย พำทกุทำ่นลอ่งเรือชมบรรยำกำศ พรอ้มทัง้กิน ทัง้ด่ืม แบบไม่อัน้ พรอ้มทีมงำนท่ีจะมำคอยบริกำร

ท่ำนแบบเต็มท่ี ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่่ำเรือ 

18.00 น. น ำท่ำนถึงท่ำเรือโอเชี่ยน มำรีนำ่  

18.30 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

 

หมายเหต ุ      โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญ 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท  

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 

Date วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ ประเภทรถ 

วันเสำร ์ 17 สิงหำคม 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 31 สิงหำคม 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 14 กนัยำยน 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 28 กนัยำยน 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 05 ตลุำคม 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 26 ตลุำคม 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 09 พฤศจิกำยน 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 30 พฤศจิกำยน 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 14 ธนัวำคม 2562 3,990.- VAN 

วันเสำร ์ 28 ธนัวำคม 2562 3,990.- VAN 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 18 ท่านขึ้นไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร 

ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 18 ท่าน 



 
 
 

ส่ิงท่ีตอ้งน าติดตวั 

1. แว่นกนัแดด,ครีมกนัแดด 

2. ชดุส ำหรบัว่ำยน ำ้ 
 

อัตราน้ีรวม 

 รถรบั-สง่ กรงุเทพฯ-พทัยำ-กรงุเทพฯ 

 อำหำรกลำงวันแบบบฟุเฟ่ต ์บนเรือยอรช์ 

 บริกำรขนม อำหำรว่ำง น ำ้ดื่ม น ำ้อดัลม ตลอดกำรเดนิทำง 

 เจำ้หนำ้ท่ีใหข้อ้มลู และคอยดแูลตลอดกำรเดินทำง 

 คำ่ธรรมเนียมขึน้เกำะ และสถำนท่ีตำ่งๆ 

 อปุกรณด์ ำน ำ้ , อปุกรณส์ ำหรบัตกปลำ 

 ประกนัอบุตัเิหตกุำรเดินทำงตำมเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คำ่ธรรมเนียมเขำ้สถำนท่ี ของชำวตำ่งชำตท่ีิเพิ่มเตมิตำมกำรจ่ำยจริง 

× คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอื่นๆ 

× ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกบัภำษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุำแจง้ชื่อ-นำมสกลุ, ท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่ำน  
2. วำงเงนิมดัจ ำภำยใน 24 ชม. หลงักำรจอง ท่านละ 2,000 บาท โดยกำรโอนเงนิเขำ้ทำงธนำคำรของบริษทัฯ  

3. กรณุำสง่ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ใหท้ำงบริษทัฯ กอ่นกำรเดินทำง 10 วัน 

เพื่อใชส้ ำหรบักำรใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส ำหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และกำรท ำเอกสำรประกนัอบุตัเิหตรุะหว่ำงกำร

เดินทำง 

4. ช ำระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทำงอย่ำงนอ้ย 10 วัน 

5. หำกจองกอ่นวันเดินทำงนอ้ยกว่ำ 10 วันตอ้งช ำระเต็มจ ำนวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตำมที่ไดช้ ำระมำ 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ ำในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หำกไมช่ ำระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทำง 10 วันถือว่ำสละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกเงนิมดัจ ำคืนได ้

* กำรเลื่อนกำรเดินทำงตอ้งแจง้ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 15 วนัก่อนกำรเดินทำงมฉิะนัน้จะไมส่ำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได ้* 



 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทำงไมถึ่ง

ตำมที่ก ำหนดไวท่ี้ 18 ท่าน 

2. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำคำ่ทวัร ์หำกมีกำรปรบัรำคำคำ่น ำ้มนัขึน้ กอ่นกำรเดินทำง หรือมี
กำรปรบั รำคำคำ่น ำ้มนัและภำษีน ำ้มนั (กรณีเดินทำงโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวหรือบำงประกำร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนท่ีและเวลำ  ทัง้นีโ้ดยค ำนงึถึงผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของ

ท่ำนเป็น ส ำคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สำมำรถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหำย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บำดเจ็บที่นอกเหนอืควำมรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงำน 

4. ทำงบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกิดกำรสญูหำยสิ่งของที่มีคำ่ อนัเนือ่งมำจำกควำมประมำทของ

ตวัผูเ้ดินทำง,เกิดกำรโจรกรรม,อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไมเ่ดินทำงพรอ้มคณะ ถือ

ว่ำท่ำน ละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บริกำรและเงนิมดัจ ำคืนได ้ไมว่่ำกรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระคำ่มดัจ ำหรือช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมด กบัทำงบริษทัฯแลว้ ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำนรบัทรำบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมำยเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 


