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รหัสโปรแกรม : 22154 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านก็ไปได ้ล่องเรือใหญ่ อุปกรณ์ครบ ปลอดภัย ไม่เสียเวลา 

วันแรก ปราสาทสัจธรรม > ชายหาดพัทยา  

12.00 น. รอต้อนรับทุกท่านที่ “ปราสาทสัจธรรม” 
  บริการอาหารกลางวัน “ส ารับไทย” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างสบายใจ ปลอดภัย ห่างไกลโค

วิด ด้วย “ส ารับอาหารส่วนตัว” รับประทานกับสมาชิกที่ร่วมเดินทางของท่านเท่านั้น 
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ส ารับไทย 2 ท่าน : ปูหลน+ผักสด / ปีกไก่ทอดเกลือ / ต้มย าทะเลน้ าข้น(น้ าใส) 
ส ารับไทย 4 ท่าน : น้ าพริกอ่อง+ผักสด / ลาบหมู(ไก่) / ปีกไก่ทอด / ต้มข่าไก่ 
ส ารับไทย 6 ท่าน : น้ าพริกปลาท-ูผักสด / ไข่เจียวปู / กะหล่ าปลีผัดน้ าปลา / ปลาราดพริก / ต้มย าทะเลน้ าข้น(น้ าใส) 

 
13.00 น. เข้าชมสุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความหมาย...  

ปราสาทสัจธรรม : ความว่างเปล่า คือ ความจริงที่แท้ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
(รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้
แกะสลักหลังใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งที่รับน้ าหนักได้ดี เช่น ไม้
ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทองในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
ที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซ่ึงออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม 
แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้า
ลิ่ม เข้าหางเหย่ียว โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการน าเสนอเรื่องความเชื่อ 
ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
เอเชียตะวันออก 

15.00 น. ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม A-One New Wing ที่สะดวกสบายด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากมาย ทั้งห้องออกก าลังกาย ห้องละหมาด สระว่ายน้ าขนาดใหญ่ ด้านหน้า
โรงแรมคือชายหาดพัทยา ด้านหลังคือห้างเซ็นทรัลมารีน่า ใกล้ๆ กันยังมีห้างเทอมินอล21 
น าท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม Pattaya Seaview ด้วยเมนูชุดส่วนตัวแบบ 
Western Set Steak ที่มีให้ทา่นเลือก หมู หรอืไก่ เสิร์ฟพรอ้ม สลัด ผลไม้ และน้ าดื่ม หลงั
อาหารให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันสอง สวนอาหารเรือนไทย – ล่องเรือตกหมึก 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ด้วยอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ พิถีพิถันตาม
มาตรฐาน SHA เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยทางด้าน
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สาธารณสุข โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิ - สวมถุงมือ – ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ (ห้องอาหารเช้าเปิดให้บริการ 07.00 – 10.00 น. ของทุกวัน) จากนั้นให้ทุกท่าน
ได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

16.30 น. บริการท่านด้วยรถตู้ VIP รับท่านที่โรงแรมแล้วน าท่านเดินทางสู่ สวนอาหารเรือนไทย เพื่อ
รับประทานอาหารเย็น   

17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “ส ารับไทย” เพื่อให้ทุกท่าน
สบายใจและปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยชุดส ารับไทยส่วนตัว 

ชุดส ารับ 2 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย าไก่ใบมะขามอ่อน 
ชุดส ารับ 4 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ าปลา 
ชุดส ารับ 6 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ าปลา,  
แกงส้มผักรวมปลาทอด 
ชุดส ารับ 8 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ย าวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย าไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ าปลา,  
แกงส้มผักรวมปลาทอด, ส้มต าเม็ดมะม่วงหิมพาน 

ทุกส ารับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และน้ าดื่ม 

 
 หลังอาหารให้ท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระ พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
**แนะน าให้ท่านจัดสรรเวลาเพื่อเตรียมเสบียงขึ้นเรือ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของทานเล่น 

และเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบ หากต้องการของสด เช่น กุ้งหอยปูปลา 
แนะน าให้ท่านซื้อที่ตลาดลานโพธิ์ สดและดี ราคามิตรภาพ 

 

18.00 น. บริการท่านด้วยรถตู้ VIP รับทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัด
กรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  
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18.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตก

หมึก  น้ าดื่ม-น้ าแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาปิ้งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ าจิ้ม
ซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ  พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบน
เรือ ฟร ี

 
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยท าให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได ้ทัวร์จะท าการเปลีย่น
โปรแกรมให้ท่านไปเข้าชมสวนนงนุช(แพ็คเก็จชมสวนสวย+นั่งรถชมวิว+อาหารไทย)  

23.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา รถตู้รับทุกท่านจากท่าเรือเพื่อไปส่งยังโรงแรมที่พัก ให้
ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) 
  จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินก าหนดเวลา อาจท าให้
ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง  
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ 
ราคาพิเศษนี้ใช้ส าหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นี้เท่านั้น 

โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน) 
Speed Boat ส่วนตัว 
(Private Group) 

ผู้ใหญ ่
ท่านละ 

ผู้ใหญ่และเด็ก 
ท่านที่ 3 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) เด็กไม่เสริมเตียง 

Join Tour 2 ท่านๆ ละ 2,890.- 4,090.- 1,600.- 1,200.- 1,200.- 
จอยทริปเรือท่านละ 400.- ไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรม / ไม่รวมอาหารเย็นและห้องพัก 

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (ทัวร์เรือออกได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้
ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมสวนนงนุชทดแทน) 

**เข้าพักช่วงปีใหม่ ช าระเพิ่ม 800.-/ห้อง 

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม 
1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   2. ค่าห้องพัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเรือน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :  
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

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