รหัสโปรแกรม : 20372 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

Package 2 days 1 night

i LOVE YACHT trip Pattaya
ไอเลิฟยอร์ชทริปพัทยา 2 วัน 1 คืน

BY UNITHAI TRIP

12.00 น. พร้อมกันทีท่ ่าเรือ Ocean Marina Yacht Club
ล่องเรือยอร์ชสุดหรูในบรรยากาศส่วนตัวกรุปเล็กๆที่เราจัดสรร จานวนนักท่องเที่ยวต่อขนาดของเรือ เพื่อที่ทุกท่าน
จะได้มี own private moment ที่จะโพสต์ท่าถ่ายภาพ ราวกับเป็นเจ้าของเรือ บนเรือเรามีความยินดี เสริฟ อาหารกลางวันเพื่อไม่ให้
ท่านหิว เรือยอร์ชจะนาท่านล่องชมความงามของทะเลชลบุรี โดยจะจอดแวะที่หมู่เกาะคราม โดยจอดระหว่างเกาะครามน้อย และ
เกาะครามใหญ่ หมู่เกาะครามเป็นพื้นที่ดูแลของ กองทัพเรือ โดยปรกติกองทัพเรือจะไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นเกาะ แต่นักท่องเที่ยว
สามารถลงน้า ว่ายน้าชมความงามของปะการังรอบๆเกาะที่ยังสมบูรณ์ อยู่ มากเนื่องจากท้องทะเลและแนวปะการังได้รับการอนุรักษ์
จากกองทัพเรือ ท่านจะได้ชมความงามของท้องทะเลไทยรวมถึง ชื่นชมปลาทะเลสีสรรสดใสงดงามได้ในทะเลจังหวัดชลบุรี โดยไม่ต้อง
เดินทางไกลไปถึงภูเก็ต หรือ หมู่เกาะต่างๆในทะเลอันดามันเลย

16.00 น.

เดินทางกลับท่าเรือ สนุกสนาน สดใส เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

18.30 น.

อิสระรับประทานอาหารค่า พัทยามีภัตตาคารที่มีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย เลือกได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
Surf and Turf Beach Club and Restaurant
ร้านอาหารริมทะเล บรรยากาศชิลล์ สวยงามยามพระอาทิตย์ตกดิน
Instagrammers ห้ามพลาด อาหารไม่เน้นซีฟูดส์จ๋า มากินบรรยากาศกัน
ก็อิ่มแล้ว

Chocolate Factory เขาพระตาหนัก สาหรับคนที่ไม่เน้น อาหารทะเล
ที่นี่มีอาหารหลากหลาย และ ขนมอร่อย ที่สาคัญทาเลที่ตั้งบนเขาพระตาหนัก
วิวของเขาพระตาหนัก 360 องศา ทั้งตอนกลางวันและตอนเย็นก็สวยงามมาก
ถ้ามาช่วง 17.00 น.จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดประทับใจ
นั่งทานอาหารพร้อมชมบรรยากาศดีๆ ผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจ

มุมอร่อย ซีฟูดส์ ริมทะเลที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ร้านใหญ่จุคนได้จานวนมาก บรรยากาศใช้ได้
แต่รสชาดอาหารเริ่ดๆ กั้งกระดานทอดกระเทียม เด็ดดวงจริงๆ

เจ๊จกุ ซีฟดู ส์ ร้านอาหารทะเลที่มีหลายสาขา อาหารทะเลฟินๆ สดๆ น้าจิ้มรสเด็ด โดยเฉพาะปูทะเลเป็นๆ กุ้ง
สดๆมีให้เลือกมากมาย
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในโรงแรมที่พักกก่อนเวลาเช็คเอาท์ โรงแรม Modus และ RAVIADRA อยู่ริมชายหาด
เป็น โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทาง โรงแรมมีกิจกรรมพายคายัคให้ท่านได้สนุกสนานก่อนเดินทางกลับ
เช็คเอาท์ จากโรงแรม และ เที่ยวพัทยาตามสไตล์ที่คุณชอบโดยมีสถานที่ให้เลือกต่าง ๆ ดังนี้
Papa Beach Pattaya:
สาย Instragrammers ต้องที่นี่เลย Café ใหม่ล่าสุดที่เอาใจ บรรดา Blogger และสาวก
ทัง้ หลาย มุมถ่ายรูปหลากหลาย กาแฟอร่อย ๆ บรรยากาศริมทะเลที่ชิคและเก๋สุดสุด ช่างภาพ และนายแบบ นางแบบ ต้องไม่พลาด

ตลาดน้าสี่ภาค: สายอนุรักษ์วัฒนธรรมต้องมาทางนี้ สัมผัสกับวิถึชีวิตของคนยุคเก่าที่ยังมีวิถีชีวิตอยู่ริมแม่น้า ลาคลอง
การสัญจรไปมาด้วยเรือพาย กับแม่ค้าขายของที่ใช้เรือเป็นพาหนะ ล่องเรือชมวิถีชีวิต แถมยังได้ลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองจากทุกภาค
อร่อย สนุก และ อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
สวนนงนุช: สายธรรมชาติที่นิยมชมชอบต้นไม้ สวนสวย ปาล์มหนามโคลัมเบีย สวนไม้ดอก สวนไม้ประดับ สวนกล้วยไม้
สวนตะบองเพชร ต้นไม้ที่หาดูได้ยาก สามารถหาดูได้ที่สวนนงนุชแห่งนี้ มุมถ่ายรูปสวยๆกับต้นไม้นานาพันธุ์ มากมาย นอกจากนั้น
ท่านยังได้ชมการแสดงช้างแสนรู้ที่ได้รับการฝึกมาเป็นเวลานาน สายธรรมชาติพลาดไม่ได้ (สอบถามราคาบัตรเข้าราคาพิเศษได้จาก
เจ้าหน้าที่ Unithaitrip)
สวนน้า: ในพัทยามีสวนน้าให้บริการ 2 แห่งคือ Cartoon Network และ สวนน้ารามายนะ สายเฮฮา กล้าบ้าบิ่นต้องที่นี่ สวนน้าที่มี
เครื่องเล่นตื่นเต้นมากมาย สไลเดอร์อันใหญ่ที่ให้ท่านได้บริหารปอดจากการกรี๊ด ทะเลน้าวน หรือเครื่องเล่นสาหรับเด็กเล็ก มีให้ท่าน
สนุกได้ทุกเพศทุกวัย (สอบถามราคาบัตรเข้าราคาพิเศษได้จากเจ้าหน้าที่ Unithaitrip)
Trick Eyes Museum: เอาใจคนรักศิลปะ ด้วยภาพวาด สามมิติ ที่แปลกตา และตั้งใจหลอกสายตาของช่างภาพอย่างมาก รูปของ
พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดแห่งนี้ สามารถเรียกได้ว่าใหญ่ไม่แพ้ที่เกาหลีเลยทีเดียว

กลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สนใจ

เหมาลำ 10 ท่าน เพียง 23,999 บาท ฟรี บ้านพัก POOL Villa 1 คืน

บ้านพลูวิลล่า 3 ห้องนอน 4 ห้องน้า มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครัว เตาปิ้งย่าง สระว่ายน้าส่วนตัวพื้นที่
ปาร์ตี้รอบสระ และคาราโอเกะ ภายในบ้านพักสามารถจอดรถคันเล็กได้ 2 คัน นอกบ้านได้หลายคัน มีแอร์ทั้งหลัง
และ FREE Wi-Fi
*มีค่าประกันบ้าน 5000 บาท ชำระวันเช็คอินไม่มีอะไรเสียหายคืนเต็มจำนวนวันเช็คเอ้าท์ค่ะ
**ไฟ ฟรี 100 หน่วย ใช้เกินหน่วยละ 10 บาท (แต่ใช้งานกันปกติไม่เคยเกินค่ะ)
พิกดั บ้าน : สวนนงนุช สวนน้าการ์ตูนเน๊คเวิร์ค ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค หาดบางเสร่ (4กิโลเมตร) เขาชีจรรย์ และสวนน้ารา
มายณะ

GREEN SEASON 01 AUG - 31 OCT 2020
HOTEL (INCLUDE BREASKFAST)

SUNDAY-THURSDAY

FRIDAY-SATURDAY

(ราคาต่อท่าน)

(ราคาต่อท่าน)

3999.-

4199.-

เพิม่ 1 คืน
ราคา 1099 บาท

เพิม่ 1 คืน
ราคา 1199 บาท

4099.-

4499.-

เพิม่ 1 คืน
ราคา 1099 บาท

เพิม่ 1 คืน
ราคา 1499 บาท

3599.-

3599.-

เพิม่ 1 คืน
ราคา 599 บาท

เพิม่ 1 คืน
ราคา 599 บาท

MODUS : SUPERIOR ROOM

RAVIADRA : SUPERIOR ROOM

LK Celestite : SUPERIOR ROOM

MENU
ท่านใดสนใจทางอาหารบนเรือสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 3 วันค่ะ

ปูทะเลนึ่ง
ปูไข่ ไซด์ใหญ่ 2-4 ตัว/โล

800 บาท

ปูเนื้อ ไซด์ใหญ่ 2-4 ตัว/โล

950 บาท

BBQ seafood set

3,500 บาท

กุ้งลายเสือ ไซด์ 15-20 ตัว/โล 2 ก.ก.
กุ้งแชบ๊วย ไซด์ 15-20 ตัว/โล 2 ก.ก.
ปลาหมึก 2 ก.ก.
หอยนางรม เซท 5 ตัว พร้อมเครื่องเคียง

600 บาท

ข้าวผัดทะเลใหญ่ (ปู/กุ้ง/หมึก)

400 บาท

แชบ๊วยอบเกลือ

300 บาท

ยำทะเลรวม (กุ้ง,หมึก,ปู,หอยแมลงภู่)

300 บาท

แชบ๊วยคั่วพริกเกลือ

300 บาท

ไข่เจียวปูทะเล

250 บาท

หมึก/กุ้ง ชุปแป้งทอด

250 บาท

กุ้ง/หมึก ทอดกระเทียม

250 บาท

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.

ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุบนเรือ

อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าใช้จา่ ยและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือโอเชี่ยนมารีนา่ ยอร์ชคลับ

เงือ่ นไงการจองและชำระเงิน
1. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอด
คงเหลือ **
2. ราคาโปรโมชั่นรับชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่า 6 ท่าน
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
4. การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุตา่ งๆ
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
6. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของเรือ เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. เรือสามารถรับได้สูงสุด 15 ท่าน สามรถสอบถามราคาท่านที่ 11-15 ท่านที่ 11-15 เพิ่มท่านละ 1750/ท่าน

