รหัสโปรแกรม : 21832 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ด้ำน้ำดูปะกำรัง เกำะแสมสำร
สัตหีบ - พัทยำ : 2 วัน 1 คืน

เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านก็ไปได้ SPEED BOAT ปลอดภัย ไม่เสียเวลา
วันแรก

สัตหีบ > ท่าเรือ – เกาะแสมสาร - พัทยา

โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย
เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*
10.30 น.

พร้ อ มกั น ที่ ท่ า เรื อ สะพานปลาสินรุ่งฟ้ า สังเกตป้ายต้อ นรับ “พั ทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง
Voucher แก่ พ นั ก งานต้ อ นรั บ / คุ ณ ลู ก ค้ า สามารถน ารถมาจอดที่ ส ะพานท่ า เรื อ ได้
โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้องอาบนาบริการฟรี)
ที่ตัง : ถนนพิทักษ์ภัณฑ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Link Google : https://bit.ly/3sIBK7A

โปรดเตรียม : กางเกงขาสัน / รองเท้าแตะ / ชุดว่ายนา / แว่นกันแดด / ครีมกันแดด / ผ้าเช็ดตัว / หมวก / ร่ม
/ สายชาร์ท / ยาประจาตัว หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จาเป็น
11.00 น.

น าท่ า นออกเดิ น ทางโดยเรื อ สปี ด โบ๊ ท (กรณี ที่ ท่ า นไม่ ส ามารถมาลงเรื อ ได้ ต ามเวลา
ผู้ จั ด ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคื น เงิ น ทุ ก กรณี ) โดยจะพาท่ า นแวะไปที่ เ กาะแสมสาร และ
จุดดานาต่างๆ ให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางนาอย่างเต็มอิ่ม บริการถ่ายภาพใต้นา
ให้ กับ ทุก ท่า นฟรี พร้ อมอุปกรณ์หน้ากากดานา, เสือชู ชีพ และบริการนาดื่ม ทังนีท่าน
สามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบ นาไปเป็นเสบียงรับประทาน
บนเรือได้ตามอัธยาศัย

โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัยเพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*
รอบเรือด้ำน้ำดูปะกำรัง
ประเภททัวร์
Join Tour (เสำร์ - อำทิตย์)
Private Tour

08.00 - 11.00
X


11.00 - 14.00
รอบเดียวเท่ำนัน


14.00 - 17.00
X


กรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนหรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้ไม่สามารถออกเรือเดินทางไปดานาได้ ทัวร์จะ
ปรับเปลี่ยนรายการให้ท่านไปรับประทานอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิว 360 องศาที่ Pattaya Tower เป็น
การทดแทน

14.00 น.

สมควรแก่เวลาน าท่ านเดิ นทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ ทุกท่านได้อ าบนาชาระล้างร่างกายและ
เปลี่ยนเสือผ้า สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางมุ่งหน้าสู่พัทยา เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม M Pattaya Hotel : โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
http://www.mhotel.co.th/ : (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โรงแรม M Pattaya เปิดบริการอาหารค่า Seafood Buffet Inter ในวันศุกร์และวันเสาร์ ท่านสามารถซือ
เพิ่มได้ในราคาพิเศษเพียงท่านละ 390.- (เมื่อจองพร้อมทัวร์เท่านัน / ปกติราคาท่านละ 550.-) โดยทัวร์จะ
ทาการย้ายมือค่าที่สวนอาหารเรือนไทยของท่านไปเป็นมือกลางวันในวันถัดไปแทน

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

17.00 น.

บริการอาหารค่า ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “สารับไทย” เพื่อให้ทุกท่านสบาย
ใจและปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยชุดสารับไทยส่วนตัว

ชุดสารับ 2 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยาวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยาไก่ใบมะขามอ่อน
ชุดสารับ 4 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยาวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยาไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดนาปลา
ชุดสารับ 6 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยาวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยาไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดนาปลา,
แกงส้มผักรวมปลาทอด
ชุดสารับ 8 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยาวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยาไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดนาปลา,
แกงส้มผักรวมปลาทอด, ส้มตาเม็ดมะม่วงหิมพาน
ทุกสารับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และนาดื่ม

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ :

ท่านสามารถซือทัวร์เสริม “ล่องเรือตกหมึก” ได้ในราคาเพียงท่านละ 400 บาทเท่านัน ออก
เดินทาง (18.00 น) ด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้
 เบ็ดตกหมึก
 นาดื่ม-นาแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม
 เตาปิ้งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง
 นาจิมซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ
 พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี

วันที่สอง

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 - 10.00)
จากนันให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกาหนดเวลาอาจทาให้
ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

12.00 น.

ร้านอาหาร - รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทังนีเพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ราคาพิเศษนีใช้สาหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นีเท่านัน

โรงแรม M Pattaya Hotel http://www.mhotel.co.th/ 
จานวนผู้เดินทาง

พักห้องละ พักห้องละ
2 ท่านๆ ละ 3 ท่านๆ ละ
Join Tour 2 ท่านขึนไป 1,345.1,450.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
900.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
500.-

1,000.-

เข้าพักช่วงปีใหม่ ชาระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง
โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่านขึนไป

ผู้ใหญ่
ท่านละ
1,456.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
1,650.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
1,000.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
600.-

1,200.-

เข้าพักช่วงปีใหม่ ชาระเพิ่ม 800 บาท/ห้อง
โรงแรม FX HOTEL Pattaya https://www.furama.com/fx/pattaya 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่านขึนไป

ผู้ใหญ่
ท่านละ
1,345.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
1,450.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
900.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
500.-

1,000.-

โรงแรม PATTAYA SEAVIEW https://www.pattayaseaviewhotel.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
พักต่อ
(Private Group)
ท่านละ
ท่านที่ 3
เด็กไม่เสริมเตียง
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
Join Tour 2 ท่านขึนไป 1,456.1,650.(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
600.1,200.1,000.-

เข้าพักช่วงปีใหม่ ชาระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง
โรงแรม SEA BREEZE http://www.seabreezeresortpattaya.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่านขึนไป

ผู้ใหญ่
ท่านละ
1,456.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
1,650.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
1,000.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
600.-

1,200.-

โรงแรม SANCTUARY HOTEL PHRATAMNAK PATTAYA http://www.sanctuarythailand.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่านขึนไป

ผู้ใหญ่
ท่านละ
2,100.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
2,300.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
1,600.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
1100.-

2,200.-

โรงแรม RAVINDRA BEACH RESORT & SPA http://www.sanctuarythailand.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่านขึนไป

ผู้ใหญ่
ท่านละ

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3

3,200.-

3,400.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
2,700.-

พักเดี่ยว
พักต่อ
เพิ่มท่านละ (ห้อง/คืน)
2,000.-

4,000.-

ถ้าต้องการเหมาลาส่วนตัวกรุณาติดต่อเซล
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเรือนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทังหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคื น
เงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าเข้าอุทยานฯ ท่านละ 50 บาท (จ่าย ณ ที่ทาการอุทยาน)
4. ทิปเรือตามความพึงพอใจ
การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครัง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ...

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

