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วนัที ่ โปรแกรมเดนิทาง 

1 ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือ อ่าวพร้าว (บ้านเพ) ด้วยตนเอง **รอบเรือขาไป 11.00 เท่าน้ัน**  

(เนื่องจากต้องไปให้ทันรอบเรือเพื่อดำน้ำ) ถึงฝั่งเสม็ดจะมีรถจากทางโรงแรมรอรับลูกค้า 

กรณีเลือกโปรแกรมอื่น ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) ด้วยตนเอง  

**รอบเรือขาไป 11.00/13.30/16.00 น. ได้โดยเรือใหญ่** (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)**    ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )   

1.1 ดำน้ำดูปะการัง  

11.45-12.00น. ลูกค้ารอที่โรงเเรมจะมีเจ้าหน้าที่มารับ 

12.00น.  เรือออก ไปดำน้ำดูปะการัง  ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขาม เกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว 
บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00  พาลค.กลับมาส่งโรงแรม 
พักผ่อนตามอัธยาศัย ( จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน ) 

 - กรณีเลือกโปรแกรมอื่น ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) ด้วยตนเอง **รอบเรือขาไป 
13.30/16.00 น. ได้โดยเรือใหญ่** (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)**  ถึงฝั่งเสม็ดจะมี
รถจากทางโรงแรมรอรับลูกค้า พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ 

1.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล 

1.2/1 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ รอบเดินทาง18:00 - 22:30 น. (อาหาร1มื้อ พร้อมทำปลาที่ตกได้
ให้ทานสดๆ (เฉพาะเรือใหญ่) 

1.2/2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน รอบเดินทาง 15:00 - 21:00 น.  

1.3 ทานมื้อเย็น 1 มื้อ (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรีจากเรา 
เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้า บกพร่อง กราบขออภัย 

2 อาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ้าท์ 12.00 น. รถจากทางโรงแรมส่งคุณลูกค้าที่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือกลับฝั่ง
บ้านเพ **รอบเรือขากลับ 10.00/12.30/15.00 น. โดยเรือใหญ่**(อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)** โดยสวัสดิภาพ  



 

2 วัน 1 คืน 1 ก.พ. - 30 เม.ย.2022  
(อาทิตย-์ศุกร์)  

1 ก.พ. - 30 เม.ย.2022   
(เสาร์) 

Deluxe Seaview 2,900/ท่าน  

พักต่อ 1 คืน 1,700 
3,100/ท่าน 

พักต่อ 1 คืน 1,800 
ใช้ได้ถึง 30 เม.ย. 2022 

ศุกร์-เสาร์ และวันหยุดยาว เพิ่ม 500/ท่าน  
เด็ก 0-3 ปี ฟร ี
เด็ก 4- 6 ปี ไมม่ีเตียงเสรมิ  1,200/ท่าน 
เด็ก 7 – 11 ปี ไมม่ีเตียงเสรมิ 1,400/ท่าน 

Extra Person ผู้ใหญ่ เสริมคนไม่มีเตียงเสริม 2,500/ท่าน 
หยุดสงกรานต์ 13-16/04/22  

***อัตราค่าบริการไม่รวมค่าบริการที่จอดรถ*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ราคาแพค็เกจ็รวม 
 
1. ที่พัก Baan Ploy Sea 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก) 
2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

- 1.ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด (จุดดำน้ำปรับเปลี่ยน
ตามวัน ขึน้อยู่กับอากาศ และ คลื่นลม) 

- 2.นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล 
  2.1  โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ  
  2.2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน 
- 3.ทานมื้อเย็น 1 มื้อ ลูกค้าเดินทางไปรบัประทานอาหารที่ร้านอาหารด้วยตนเอง (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตาม

สมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรี  
3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) บริการจากทางโรงแรม ฯ ขึ้นท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) **รอบเรอืขาไป 11.00 เทา่นั้น**    **
กรณลีูกคา้เลอืกโปรแกรมดำนำ้ ขาไปขึน้ทา่เรอืนวลทพิย ์(บา้นเพ)** 
4. รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปโรงแรม  ฯ 
5. แถมฟรีกระเป๋ากันน้ำ2ท่าน/ใบ **งดเลอืกสทีกุกรณ*ี* 

 

เงือ่นไข 
 
1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 
2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน  
4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 
5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    
6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น







 

 



 

ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด ( จุดดำน้ำ
ปรับเปล่ียนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แถมฟรีกระเปา๋กนันำ้ 2ท่าน/ใบ 

**งดเลอืกสทีุกกรณ*ี* 

 

 

 

 







หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

