
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20506 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซเดินไม่ไกลจากหาดจอมเทียนในพัทยา และห่างจากสวนน ้าพัทยา 2 กิโลเมตร 
โรงแรมมีสระว่ายน ้ากลางแจ้งและในร่มพร้อมห้องอาหาร 8 แห่งให้เลือกรับประทาน 
ห้องพักท่ีโรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซมีระเบียงส่วนตัวมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลหรือสวน แต่ละห้องมี เคเบิล
ทีวี ตู้เย็น และมินิบาร์ 
ท่านสามารถออกก้าลังกายได้ที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หรือผ่อนคลายในห้องซาวน่า สิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวม ไป
ถึงโต๊ะบริการทัวร์ ร้านขายของที่ระลึกและบริการแลกเงิน โรงแรมให้บริการที่จอดรถฟรี 
Grand  Garden  Restaurant  ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติตลอดวันในบรรยากาศเป็นกันเอง Sea Scape  
Coffee  Shop  เปิดตลอด 24 ชั่วโมงและเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารทะเล และยังมีการแสดงสดที่ Chandelier Bar 
ให้ท่านเพลิดเพลิน 
โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซอยู่ห่างจากสนามบินพัทยา 6 กิโลเมตร ส่วนสถานีรถไฟพัทยาอยู่ห่างออกไป 8 
กิโลเมตร 



 
 



 
 



 
 

โรงแรมแกรนด ์จอมเทยีน พาเลซมทีั งหมด 100 ห้อง เปิดให้จอง 2 Room Type 

- Superior Twin  

- Superior Double  

Map : https://g.page/GrandJomtien?share 

การเดินทางไปเกาะล้าน *จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 
1. เดินทางโดยเรือ Transfer ล้าใหญ่ ค่าบริการ 30 บาท/ขา/คน  เรือจะออกเป็นรอบๆตามก้าหนดการ ใช้

เวลาประมาณ 40- 45 นาที  
2. เดินทางโดย Speed Boat ราคา 150/ขา /คน เมื่อครบ 10 คน เรือจะออกทันที ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

(หากใครทานข้าวที่เกาะแนะน้าเป็นเรือตัวนี เพราะว่าสามารถจะลงตรงที่หาดแสมเลย แต่หากเป็นเรือ 
Transfer จะลงที่ท่าหลักและนั่งรถมาท่ีหาดแสมเอง) 

*การเดินทางไปท่าเรือจากโรงแรมประมาณ 2 ก.ม .เดินทางโดยรถหรือมอเตอร์ไซค์จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
แนะน้าให้นั่งรถสองแถวไป (สามารถติดต่อโรงแรมให้เรียกรถได้ )เพราะค่าจอดรถที่ท่าเรือจะประมาณ 200 

บาท/คัน  
 
 
 
 
 
 

https://g.page/GrandJomtien?share


*โรงแรมจะใกล้ Walking Street ห่างกนัประมาน 10 นาที เดินทางโดยรถ/มอเตอร์ไซค์ ซึ่งสามารถหา
ของทานได้เองโดยง่ายบริเวณใกล้เคียง 
…… น. เมื่อสนุกสนานกันเต็มที่แล้วก็ได้เวลากลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
…… น. ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ห้องอาหารให้บริการ 7.00-10. 00 หลังจากนั นท้าการ Check 
Out ก่อน 12. 00 น .เมื่อท้าการ Check Out แล้วท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองหรือสถานที่ต่างๆ และ
เดินทางกลับ กทม  .โดยสวัสดิยาพ  
 

หากต้องการแพคเกจแบบรวมโชว์ หรือ ครบมากกว่านี  สามารถเลือกแพคเกจเหล่านี ได้เช่นกัน แต่ราคาที่แจ้งไป
ดังกล่าวท่านต้องเดินทาน 10 ท่าน ไม่ขาดไม่เกิน หากเกินหรือขาด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
🔵Package A : 999 บาท  
➖จุดเด่น‼ทานอาหารเที่ยงที่เกาะล้าน  ( หาดแสม )ร้านอนันต์ซีฟู้ด 
➖ไปเกาะล้าน‼ มีเวลาที่เกาะเยอะที่สุด 
✅อาหาร  3 มื อ 
✅4 ดาว )พัก 2 ท่าน/ห้อง/โรงแรม) 
✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน ้าด้าน ้าได้ 
✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 
👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20096 
 
🔵Package B : 999 บาท  
➖ทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 
➖ไปเกาะล้าน‼️ หลังจากทานเที่ยวเสร็จ 
✅อาหาร  3 มื อ 
✅4 ดาว )พัก 2 ท่าน/ห้อง/โรงแรม) 
✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน ้าด้าน ้าได้ 
✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 
👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20107 
 
🔵Package C : 999 บาท  
➖ค่าอาหารกลางวันที่โรงแรม  
➖ไม่ไปเกาะล้านเลย‼️ แต่ไปเมืองจ้าลอง Mini Siam แทน หรือสามารถเที่ยวได้ตามอัธยาศัย 
✅อาหาร  3 มื อ 
✅4 ดาว )พัก 2 ท่าน/ห้อง/โรงแรม) 
✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน ้าด้าน ้าได้ 
✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 
👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20108 
 
 

https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20096
https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20107
https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20108


🔵Package VIP : 7 ท่านละ 1,399 บาท 
➖ค่ารถสองแถวรับส่งตามรายการที่ระบุ (วันแรก )  
➖ค่าเรือรับ /ส่ง ท่าเรือบารีงาย >หาดแสม เกาะล้าน  
➖จุดเด่น‼ทานอาหารเที่ยงที่เกาะล้าน  ( หาดแสม )ร้านอนันต์ซีฟู้ด 
➖ค่าเข้าชม Art In Paradise  
➖ค่าเข้าชมบ้านสุขาวดี พร้อมอาหารกลางวัน 
👉ดูรายละเอียด-> https://bit.ly/3iQDyaa 

 
👉หากใครสนใจจะจอง... 
▪สอบถามผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 
➖Line id : @unithaitrip (เติม@ด้วย) 
☎️  02 -234-5936 
**ดูโรงแรมอ่ืนๆได้ทั่วไทยได้ที่นี-่> https://www.unithaitravel.com/th/hotel.php 

 
 

 Speed Boat 150.-/ท่านท่านอ  นา่ทอ10อบาอ าข/ 
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าาื บ้ามฟานอ30.-/ท่านบาอ  นาเกนา ขข/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


