
 

รหัสโปรแกรม : 20128 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

2 วัน 1 คืน เดินทาง 1 ก.ค. – 30 พ.ย. 

Deluxe Cottage 1,800/ท่าน 

Deluxe Hillside 1,800/ท่าน 

Deluxe Room 1,800/ท่าน 



ใช้ได้ถึง 30พ.ย.2020 

เด็ก 0-3 ปี ฟรี 

เด็ก 4- 6 ปี ไม่มีเตียงเสริม  1,000/ท่าน 

เด็ก 7 – 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,250/ท่าน 

Extra Person ผู้ใหญ่ เสริมคนไม่มีเตียงเสริม 2,100/ท่าน 

ราคาแพค็เกจ็รวม 

1. ท่ีพกั Samed Club Resort 2 วนั 1 คืน (หอ้งพกั ตามท่ีท่านเลือก) 

2. ทวัร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม ) 

- 1.ด าน ้าดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะคา้งคาว เกาะกุฏี ด าน ้า 1จุด (จุดด า
น ้าปรับเปล่ียนตามวนั ข้ึนอยูก่บัอากาศ และ คล่ืนลม) 

-2.นัง่เรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล 

-2.1  โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ  

-2.2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตยต์กดิน 

--3.ทานม้ือเยน็ 1 ม้ือ ลูกคา้เดินทางไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารดว้ยตนเอง (อาหาร
ปรับเปล่ียนไดต้ามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรี  
3. ตัว๋เรือ (ไป-กลบั) บริการจากทางโรงแรม ฯ ข้ึนท่าเรืออ่าวพร้าว (บา้นเพ) 

**กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมด าน ้า ขาไปขึน้ท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ)** 

4. รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปโรงแรม  ฯ 

 

 

 



เง่ือนไข 
1. ราคาน้ีเป็นราคาตอ่ 1 ท่าน แพก็เกจพร้อมท่ีพกัตอ้งจองอยา่งนอ้ย 2 ท่านข้ึนไป 
2. ชาวตา่งชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
3. ราคาน้ีไม่รวมค่าอุทยาน  
4. ไม่รวม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 
5. ค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    
6. ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่านั้น











ด าน ้าดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะคา้งคาว เกาะกุฏี ด าน ้า 1จุด ( จุดด า
น ้าปรับเปล่ียนตามวนั ข้ึนอยูก่บัอากาศ และ คล่ืนลม ) 

   

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  



  

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัท่ี 1 ทวัร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )  

-1.1 ด าน ้าดูปะการัง ลูกคา้เดินทางถึงท่าเรือ หนา้ด่านดว้ยตนเองไม่เกิน 11.00 น. เพื่อ
เชคอินท่ีเคาร์เตอร์ New Happy Tour ข้ึนเรือไปเท่ียวด าน ้าดูปะการัง  เรือออกประมาณ 11.45-
12.00น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะคา้งคาว บริการอาหาร
กลางวนั 1 ม้ือ ด าน ้า 1 จุด และตกปลาฟรี กลบัมาประมาณ 16.00 น. พาลค.กลบัมาส่งโรงแรม 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั ฯ  (จุุดด าน ้าอาจมีการเปล่ียนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) 
**กรณีด าน ้าข้ึนเรือท่าเรือนวลทิพย ์(บา้นเพ) เท่านั้น** โดยเรือใหญ่  

- กรณีเลือกโปรแกรมอ่ืน ลูกคา้เดินทางถึงท่าเรืออ่าวพร้าว (บา้นเพ) ดว้ยตนเอง **รอบเรือขาไป 

11.00/13.30/16.00 น. โดยเรือใหญ่t** (อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้)** -  
ถึงฝ่ังเสมด็จะมีรถจากทางโรงแรมรอรับลูกคา้ - พกัผอ่นตามอธัยาศยั ฯ  

-1.2 นัง่เรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล 

-1.2/1 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ รอบเดินทาง18:00 - 22:30 น. (อาหาร1ม้ือ 

พร้อมท าปลาท่ีตกไดใ้หท้านสดๆ (เฉพาะเรือใหญ่) 

-1.2/2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตยต์กดิน รอบเดินทาง 15:00 - 21:00 

น.  

-1.3 ทานม้ือเยน็ 1 ม้ือ (อาหารปรับเปล่ียนไดต้ามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์
เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าชา้ บกพร่อง กราบอภยั 

วนัท่ี 2  อาหารเชา้ท่ีโรงแรม เช็คเอาท ์12.00 น. รถจากทางโรงแรมส่งคุณลูกคา้ท่ีท่าเรือ เพื่อเตรียม

ตวัข้ึนเรือกลบัฝ่ังบา้นเพ **รอบเรือขากลบั 10.00/12.30/15.00 น. โดยเรือใหญ่**(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้)**  
โดยสวสัดิภาพ ฯ 



  

 






