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2 วัน 1 คืน 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2020 

Superior Room 2,990/ท่าน 

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.20 

เด็ก 0-2 ปี 400 บาท/ท่าน 

เด็ก 3-5 ปี ไม่มีเตียงเสริม 990 บาท/ท่าน 

เด็ก 7-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,090 บาท/ท่าน  

เสริม  Extra Person เสริมคนไม่เสริมเตียง 2,200 บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการ  

1. ที่พัก Mercure Pattaya Ocean Resort 2 วัน 1 คืน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง) 

2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

2.1 ด้าน ้า 1 วัน ในอ่าวแสมสาร จุดด้าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด้าน ้าปรับเปลี่ยนตาม
วัน ขึ นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม) 

2.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล **มีคันเบ็ดให้พร้อม 4 คัน
โดยประมาณ** 

**ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรณีท้าของเสียหาย** 

กุ้งตกหมึกขาด คิดราคาตัวละ 50 บาท , คันเบ็ดเสียหายจากลูกค้า 500 บาท 

3. ฟรี อาหารเช้าที่โรงแรม 

4. ฟรี บริการ ถ่ายรูปใต้น ้า 

5. ฟรี อุปกรณ์ด้าน ้า เสื อชูชีพ หรือ ไกด์น ้าทัวร์ช่วงเดย์ทริป หรืออุปกรณ์ตกหมึก 

6. ฟรี กระเป๋ากันน ้า 2ท่าน/1ใบ  **งดเลือกสีทุกกรณี** 

 

 

 



เงื่อนไข 

1. ราคานี เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ นไป 
2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 
3. ราคานี ไม่รวมค่าอุทยาน  
4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 
5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    
6. ราคานี ส้าหรับคนไทยเท่านั น  

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )  

1.1 ด้าน ้าดูปะการัง มีทั งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น. รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 
14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเควสรอบเรือตามด้านบนได้เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั ง
คะ** 

ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้า
สามารถน้ารถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคา
เตอร์ได้เลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที 

จุดด้าน ้า ในอ่าวแสมสาร จุดด้าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดด้าน ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน ้าดื่มขนาดด้าน ้า) – ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง พักผ่อน
ตามอัธยาศัย  

1.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล โปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 
18.00-22.00 น. รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที 

ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้า
สามารถน้ารถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคา
เตอร์ได้เลยคะ จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร  (มีบริการน ้าดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก  

**อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน** 

วันที่ 2  อาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพ ฯ  

 



3 วนั 2 คืน 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2020 

 Superior Room   4,390/ทา่น 

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.20 

เด็ก 0-2 ปี 400 บาท/ท่าน 

เด็ก 3-5 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,190 บาท/ท่าน 

เด็ก 7-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,290 บาท/ท่าน  

เสริม  Extra Person เสริมคนไม่เสริมเตียง 3,100/ท่าน 
 

อัตราค่าบริการ  

1. ที่พัก Mercure Pattaya Ocean Resort  3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง) 

2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

2.1 ด้าน ้า 1 วัน ในอ่าวแสมสาร จุดด้าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด้าน ้าปรับเปลี่ยนตาม
วัน ขึ นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม) 

2.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล **มีคันเบ็ดให้พร้อม 4 คัน
โดยประมาณ** 

**ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรณีท้าของเสียหาย** 

กุ้งตกหมึกขาด คิดราคาตัวละ 50 บาท , คันเบ็ดเสียหายจากลูกค้า 500 บาท 

3. ฟรี อาหารเช้าที่โรงแรม 

4. ฟรี บริการ ถ่ายรูปใต้น ้า 

5. ฟรี อุปกรณ์ด้าน ้า เสื อชูชีพ หรือ ไกด์น ้าทัวร์ช่วงเดย์ทริป หรืออุปกรณ์ตกหมึก 

6. ฟรี กระเป๋ากันน ้า 2ท่าน/1ใบ **งดเลือกสีทุกกรณี** 



เงื่อนไข 

1. ราคานี เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ นไป 
2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 
3. ราคานี ไม่รวมค่าอุทยาน  
4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 
5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    
6. ราคานี ส้าหรับคนไทยเท่านั น 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง Check in หลัง 14.00 (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) 

วันที่ 2 อาหารเช้าที่โรงแรม ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )  

2.1 ด้าน ้าดูปะการัง มีทั งหมด 3 รอบ รอบเช้า 7.00-10.00 น.  

รอบสาย 10.30-13.30 น. รอบบ่าย 14.00-17.00 น. **ลูกค้าสามารถรีเคสวรอบเรือตามด้านบนได้
เลยนะคะ **เจ้าหน้าที่เช็ครอบเรือให้อีกครั งคะ** 

ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้า
สามารถน้ารถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคา
เตอร์ได้เลยคะ รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาที 

จุดด้าน ้า ในอ่าวแสมสาร จุดด้าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุุดด้าน ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) (มีบริการน ้าดื่มขนาดด้าน ้า) – ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง พักผ่อน
ตามอัธยาศัย  

  2.2 นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล 

โปรแกรมตกหมึกเวลานัดหมาย 18.00-22.00 น. รบกวนไปก่อนเวลาประมาณ 15-20 นาท ี

ลูกค้าสามารถขับรถไปที่ท่าเรือด้วยตนเอง จุดนัดพบ Murati Parking จุดบริการนักท่องเที่ยว ลูกค้า
สามารถน้ารถเข้าไปจอดได้เลย มีค่าบริการ รถยนต์ส่วนตัว คันละ 100 บาท สามารถแจ้งชื่อและนั่งรอที่เคา
เตอร์ได้เลยคะ จุดตกหมึกจะอยู่บริเวณแสมสาร  (มีบริการน ้าดื่มขนาดตกหมึก) พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก  

**อุปกรณ์เสียหายมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบน** 

วันที่ 3  อาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ 12.00 น. (หรือตามเงื่อนไขทางโรงแรม) - ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ฯ  



บรรยากาศโรงแรม 
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Superior Room 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมด้าน า้ 
ในอ่าวแสมสาร จุดด้าน ้าประมาณ 3 จุด ฯ (Speed Boat) (จุดด้าน ้าปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ นอยู่กับอากาศ และ 
คลื่นลม) 

 

 



โปรแกรมตกหมึก 

 

 

 



แถม กระเป๋ากนัน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


