รหัสโปรแกรม : 21830 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

พัทยา (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) – เกาะไผ่ และหมู่เกาะใกล้เคียง

09.30 น.

รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮ าย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ ายต้ อ นรับ “พั ทยาฮาเฮ” (โปรด
แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โปรดเตรียม : กางเกงขาสั้น / รองเท้าแตะ / ชุดว่ายน้ำ / แว่นกันแดด / ครีมกันแดด / ผ้าเช็ดตัว / หมวก / ร่ม / สาย
ชาร์ท / ยาประจำตัว หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

เนื่องจากบนเกาะไผ่ไม่มีร้านอาหารบริการ คุณลูกค้าโปรดเตรียมเสบียงอาหาร
และของทานเล่น รวมทั้งเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบติดตัวไปด้วย
10.00 น.

.

ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่ “เกาะไผ่” และหมู่เกาะบริวาร เช่น เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เพื่อนำ
ท่านสู่จุดตกปลา - ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม โดยบนเรือได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
ไว้บริก ารพร้ อ มเช่ น คันเบ็ด, เหยื่อ สด, เสื้อ ชูชีพ , แว่นดำน้ ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ ำแข็ง, ถังแช่
เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมด้วยร่ม - ผ้าปู - เสื่อ - โต๊ะ ไว้ให้ท่านได้พักผ่อนบน
ชายหาดของเกาะไผ่ด้วย พิเศษสุด เตาย่างสำหรับย่างปลาที่ตกได้ให้ทานกันสดๆ พร้อมผลไม้
และบริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่านฟรี !
(กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้เรือไม่สามารถเดินทางได้ทางทัวร์จะทำการคืนเงินค่าทัวร์
เรือจำนวนท่านละ 600 บาท และเปลี่ยนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise และรับประทานอาหารกลางวันที่
สวนอาหารเรือนไทย (หรือเทียบเท่า) ทดแทน
15.00 น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่าน
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก - เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “สำรับไทย” เพื่อให้ทุกท่านสบายใจและ
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยชุดสำรับไทยส่วนตัว

ชุดสำรับ 2 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน
ชุดสำรับ 4 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ำปลา
ชุดสำรับ 6-10 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ส้มตำไทยเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ยำหมูยอเรือนไทย, ทะเลเดือด, แกงส้มผักรวม,
ต้มยำไก่บ้าน, ผัดผักรวม, (ทุกสำรับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และน้ำดื่ม)

จากนั้น

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม M Pattaya Hotel : โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
http://www.mhotel.co.th/ : (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โรงแรม M Pattaya เปิดบริ การอาหารค่ ำ Seafood Buffet Inter ในวันศุกร์ และวันเสาร์ ท่านสามารถซื้อ เพิ่มได้ ใน
ราคาพิเศษเพียงท่านละ 390.- (เมื่อจองพร้อมทัวร์เท่านั้น / ปกติราคาท่านละ 550.-) โดยทัวร์จะทำการย้ายมื้อค่ำที่
สวนอาหารเรือนไทยของท่านไปเป็นมื้อกลางวันในวันถัดไปแทน

พักโรงแรม A-One New Wing : ห่างจากชายหาดเดินเพียง 2 นาที
http://www.a-onenewwingpattaya.com/ : (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

.

หมายเหตุ :

ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม “ล่องเรือตกหมึก” ได้ในราคาเพียงท่านละ 400 บาทเท่านั้น ออกเดินทาง
(18.00 น) ด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก  น้ำ
ดื่ม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาปิ้งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ
- โชยุ  พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี

วันที่สอง
เช้า

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 - 10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านได้
จองไว้
เช็คเอ้าท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

12.00 น.

บ่าย

เข้าชม Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการของสยาม
ประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน รักดอก The Portrait มีค่าบริการ
ท่านละ 180 บาท) นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ในราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท

ร้านอาหาร - รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น

โรงแรม M Pattaya Hotel http://www.mhotel.co.th/ ««««
จำนวนผู้เดินทาง
Join Tour 2 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

พักห้องละ
2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ
3 ท่านๆ ละ

1,899.1,599.1,699.1,899.2,299

2,000.1,800.1,900.2,100.2,500.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
800.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

500.-

1,000.-

โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ ««««
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

ผู้ใหญ่
ท่านละ
1,999.1,699.1,899.2,099.2,499.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
2,200.1,900.2,100.2,300.2,700.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
1,200.-

700.-

1,300.-

โรงแรม FX HOTEL Pattaya https://www.furama.com/fx/pattaya ««««
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

ผู้ใหญ่
ท่านละ
1,899.1,599.1,699.1,899.2,299.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
2,000.1,800.1,900.2,100.2,500.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
800.-

500.-

1,000.-

โรงแรม PATTAYA SEAVIEW https://www.pattayaseaviewhotel.com/ ««««
Speed Boat ส่วนตัว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
(Private Group)
ท่านละ
ท่านที่ 3
เด็กไม่เสริมเตียง
เพิ่มท่านละ
Join Tour 2 ท่าน 1,999.2,100.กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน 1,699.1,900.(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน 1,799.2,000.600.900.กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน 1,999.2,200.กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน 2,399.2,600.โรงแรม D Varee Jomtien Pattaya https://dhb.dvaree.com/ ««««
Speed Boat ส่วนตัว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
(Private Group)
ท่านละ
ท่านที่ 3
เด็กไม่เสริมเตียง
เพิ่มท่านละ
Join Tour 2 ท่าน 1,999.2,100.กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน 1,699.1,800.(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน 1,899.2,000.700.1,200.กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน 2,099.2,200.กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน 2,499.2,600.-

พักต่อ
(ห้อง/คืน)
1,200.-

พักต่อ
(ห้อง/คืน)
1,400.-

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์ และออกเดินทางได้เมื่อมีผู้ร่วม
เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมพัทยาทาวเวอร์พร้อม
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์เป็นการทดแทน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเองผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ...

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

