
 
 

รหัสโปรแกรม : 21598 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

ด้ำน ้ำเกำะไผ่ Nice & Easy 
พัทยำ - เกำะไผ่ : 2 วัน 1 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เที่ยวได้ทุกวัน 2 ท่ำนก็ไปได ้



วันแรก  พัทยำ (ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย) – เกำะไผ ่และหมู่เกำะใกล้เคียง 
09.30 น. รอรับท่ำนที่ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ำยต้อนรับ “พัทยำฮำเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ)  

 
โปรดเตรียม  : กำงเกงขำสั น / รองเท้ำแตะ / ชุดว่ำยน ้ำ / แว่นกันแดด / ครีมกันแดด / ผ้ำเช็ดตัว / หมวก / ร่ม 
/ สำยชำร์ท / ยำประจ้ำตัว หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จ้ำเป็น 
 

เนื่องจำกบนเกำะไผ่ไม่มีร้ำนอำหำรบริกำร คุณลูกค้ำโปรดเตรียมเสบียงอำหำร 
และของทำนเล่น รวมทั งเครื่องดื่มที่ท่ำนชื่นชอบติดตวัไปด้วย 

10.00 น. ออกเดินทำงด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่  “ เกำะไผ่” และหมู่ เกำะบริวำร เช่น เกำะมำรวิชัย               
เกำะเหลือม เพื่อน้ำท่ำนสู่จุดตกปลำ - ด้ำน ้ำดูปะกำรังที่สวยงำม โดยบนเรือได้เตรียม
อุปกรณ์อ้ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ไว้บริกำรพร้อมเช่น คันเบ็ด, เหยื่อสด, เสื อชูชีพ,             
แว่นด้ำน ้ำ, น ้ำดื่ม, น ้ำอัดลม, น ้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยำงแฟนซี, SUP Board พร้อม
ด้วยร่ม  - ผ้ ำปู  - เสื่ อ  - โต๊ ะ  ไ ว้ ให้ท่ ำนได้พักผ่อนบนชำยหำดของเกำะไผ่ด้วย                 
พิเศษสุด ฟรี! ผลไม้และบริกำรถ่ำยภำพใต้น ้ำให้กับทุกท่ำน  

 (กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำลงเรือได้ตำมเวลำ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี) 

 

 

 

 



*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภำพอำกำศไม่เอื ออ้ำนวยท้ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปเที่ยวเกำะ
ล้ำนได้ ทัวร์จะท้ำกำรเปลี่ยนโปรแกรมให้ท่ำนไปรับประทำนบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมชมวิว 360 
องศำที่ Pattaya Tower (เปิดบริกำร 16.00-20.00) เป็นกำรทดแทน 

15.00 น. สมควรแก่เวลำน้ำท่ำนเดินทำงโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่ำเรือแหลมบำลีฮำย พัทยำ จำกนั น
ให้ทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พัก - เช็คอิน แล้วพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

17.00 น. บริกำรอำหำรค่้ำ ณ สวนอำหำรเรือนไทย ด้วยชุดอำหำร “ส้ำรับไทย” เพื่อให้ทุกท่ำนสบำย
ใจและปลอดภัย ห่ำงไกลโควิด ด้วยชุดส้ำรับไทยส่วนตัว 

ชุดส้ำรับ 2 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย้ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย้ำไก่ใบมะขำมอ่อน 
ชุดส้ำรับ 4 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย้ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย้ำไก่ใบมะขำมอ่อน, ปลำกะพงทอดน ้ำปลำ 
ชุดส้ำรับ 6 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย้ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย้ำไก่ใบมะขำมอ่อน, ปลำกะพงทอดน ้ำปลำ,  
แกงส้มผักรวมปลำทอด 
ชุดส้ำรับ 8 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ย้ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย้ำไก่ใบมะขำมอ่อน, ปลำกะพงทอดน ้ำปลำ,  
แกงส้มผักรวมปลำทอด, ส้มต้ำเม็ดมะม่วงหิมพำน 

ทุกส้ำรับเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวย ผลไม้รวม และน ้ำดื่ม 

 
จำกนั น สมควรแก่เวลำให้ท่ำนได้เดินทำงกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 
หมำยเหตุ :  ท่ำนสำมำรถซื อทัวร์เสริม “ล่องเรือตกหมึก” ได้ในรำคำเพียงท่ำนละ 400 บำทเท่ำนั น ออก

เดินทำง (18.00 น) ด้วยเรือใหญ่มำตรฐำนอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ด
ตกหมึก  น ้ำดื่ม-น ้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตำปิ้งย่ำง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  
น ้ำจิ มซีฟู้ดรสเจ็บ - วำซำบิ - โชยุ  พิเศษ ข้ำวต้ม 

ซีฟู้ดรอบดึกแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี 

 
 



พักโรงแรม M Pattaya Hotel : โรงแรมหรูระดับ 4 ดำว 
http://www.mhotel.co.th/ : (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรม M Pattaya เปิดบริกำรอำหำรค่้ำ Seafood Buffet Inter ในวันศุกร์และวันเสำร์ ท่ำนสำมำรถซื อ
เพิ่มได้ในรำคำพิเศษเพียงท่ำนละ 390.- (เมื่อจองพร้อมทัวร์เท่ำนั น / ปกติรำคำท่ำนละ 550.-) โดยทัวร์จะ
ท้ำกำรย้ำยมื อค่้ำที่สวนอำหำรเรือนไทยของท่ำนไปเป็นมื อกลำงวันในวันถัดไปแทน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mhotel.co.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พักโรงแรม A-One New Wing : ห่ำงจำกชำยหำดเดินเพียง 2 นำที 
http://www.a-onenewwingpattaya.com/ : (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
วันที่สอง ท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (เปิดให้บริกำร 07.00 - 10.00) 
  จำกนั นให้ท่ำนได้อิสระพักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัย 
12.00 น. เช็คเอ้ำท์ ให้ท่ำนได้เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ (กำรเช็คเอ้ำท์เกินก้ำหนดเวลำอำจท้ำให้

ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม) 
 

 

 

 

http://www.a-onenewwingpattaya.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้ำนอำหำร - รำยกำรอำหำรและกำรเดินทำงอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ทั งนี เพื่อประโยชน์และเพื่อควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส้ำคัญ 

 
 
 
 
 



อัตรำค่ำบริกำร 
รำคำพิเศษนี ใช้ส้ำหรับกำรจองและเดินทำง ภำยใน 31 มกรำคม 2565 นี เท่ำนั น 

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

2 ท่ำนๆ ละ 
พักห้องละ  
3 ท่ำนๆ ละ 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 1,599.- 1,700.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
900.- 

500.- 1,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 1,599.- 1,700.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 1,699.- 1,800.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 1,999.- 2,100.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 2,599.- 2,700.- 
เข้ำพักช่วงปีใหม่ ช้ำระเพิ่ม 1,000 บำท/ห้อง 

 
โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/    

Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
1,000.- 

600.- 1,200.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 1,799.- 2,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 2,099.- 2,300.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 2,699.- 2,900.- 
เข้ำพักช่วงปีใหม่ ช้ำระเพิ่ม 800 บำท/ห้อง 

 
โรงแรม FX HOTEL Pattaya https://www.furama.com/fx/pattaya   

Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 1,599.- 1,700.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
900.- 

500.- 1,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 1,599.- 1,700.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 1,699.- 1,800.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 1,999.- 2,100.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 2,599.- 2,700.- 
 

http://www.mhotel.co.th/
http://www.a-onenewwingpattaya.com/
https://www.furama.com/fx/pattaya


โรงแรม PATTAYA SEAVIEW https://www.pattayaseaviewhotel.com/  
Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
1,000.- 

600.- 1,200.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 1,799.- 2,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 2,099.- 2,300.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 2,699.- 2,900.- 
เข้ำพักช่วงปีใหม่ ช้ำระเพิ่ม 1,000 บำท/ห้อง 
 

โรงแรม SEA BREEZE http://www.seabreezeresortpattaya.com/  
Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
1,000.- 

600.- 1,200.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 1,699.- 1,900.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 1,799.- 2,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 2,099.- 2,300.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 2,699.- 2,900.- 

 
โรงแรม SANCTUARY HOTEL PHRATAMNAK PATTAYA http://www.sanctuarythailand.com/  

Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 2,400.- 2,600.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
1,700.- 

1100.- 2,200.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 2,400.- 2,600.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 2,500.- 2,700.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 2,800.- 3,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 3,400.- 3,600.- 
 
 
 
 
 

https://www.pattayaseaviewhotel.com/
http://www.seabreezeresortpattaya.com/
http://www.sanctuarythailand.com/


 
โรงแรม RAVINDRA BEACH RESORT & SPA http://www.sanctuarythailand.com/  

Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

ผู้ใหญ่ 
ท่ำนที่ 3 

รำคำเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่ำนละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่ำน 3,500.- 3,700.- 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
2,800.- 

2,000.- 4,000.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่ำน 3,500.- 3,700.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่ำน 3,600.- 3,800.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่ำน 3,900.- 4,100.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่ำน 4,500.- 4,700.- 
 

หมำยเหตุ : เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่ำบริกำร *Join tour ออกเดินทำงทุกวันเสำร์หรืออำทิตย์ และออก
เดินทำงได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทำง 8 ท่ำนขึ นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 8 ท่ำน จะเปลี่ยนรำยกำรให้เข้ำชม
สวนนงนุชทดแทน 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร  2. ค่ำห้องพัก 1 คืนตำมที่ระบุในรำยกำร 
3. ค่ำเรือน้ำเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร 4. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมระบุในรำยกำร 
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุทำงเรือ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริกำรส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมด ถือเป็นควำมสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง   ผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
1. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
3. ทิปเรือตำมควำมพึงพอใจ 
 
กำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
1. สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได้ 1 ครั ง โดยแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง  
2. กรณียกเลิกกำรเดินทำงจะไม่สำมำรถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 
 
 
 
 
 

http://www.sanctuarythailand.com/


หำกสนใจจองกรุณำติดตอ่... 
 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

