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เดนิทางไดทุ้กวนั ส าหรบัหมูค่ณะต ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น – ด าน า้ เลน่น า้หาดแสม 

09.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจุดคดักรอง สังเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮา

เฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
ควรเตรยีม :  กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุเล่นน ้า แว่นกันแดด ครมีกันแดด ผา้เช็ดตัว หมวก รม่ 

เป็นตน้ 

10.00 น. เรอืออกเดนิทางสูเ่กาะลา้น โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมงเศษ (กรณีที่

ท่านไม่สามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจ้ัดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี) 

11.00 น. ถงึเกาะลา้น เรอืจอดทอดสมอบรเิวณหนา้หาดแสม บรกิารใหย้มือุปกรณ์ด าน ้า ใหทุ้กท่าน

ไดสั้มผัสความงดงามแห่งโลกใตท้ะเล และสนุกสนานกับการเล่นน ้าทีช่ายหาด 

 
*กรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไปเทีย่ว

เกาะลา้นได ้จะท าการเปลีย่นรายการไปเขา้ชม Art In Paradise และรบัประทาน

อาหารกลางวนัทีส่วนอาหารเรอืนไทย ทดแทน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (เซ็ทเมนู โต๊ะละ 10 ท่าน) หลังอาหารใหท่้านไดพ้ักผ่อนที่

ชายหาดอสิระตามอัธยาศยั หรอืจะเลอืกใชบ้รกิารรถสองแถวน าเทีย่วบนเกาะ ซึง่ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ีร่า้นอาหาร 

14.30 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา โดยใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมงเศษ 

15.40 น. เดนิทางถงึท่าเรอืแหลมบาลฮีาย ใหท่้านไดเ้ดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม ท าการเช็คอนิและ

พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ สวนอาหารเรอืนไทย (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ) 

 

20.00 น. สมควรแกเ่วลาใหท่้านไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก อสิระพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/   

 
*กรณีเดนิทางวนัศุกร-์เสาร ์ท่านสามารถเปลีย่นอาหารมือ้เย็นมาเป็นบุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดทีห่อ้งอาหารของ

โรงแรม M Pattaya โดยเพิม่เงนิเพยีงท่านละ 250 บาท (ปกตท่ิานละ 550 บาท) 

  

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

 
*กรณีเดนิทางวนัศุกร-์เสาร ์ท่านสามารถเปลีย่นอาหารมือ้เย็นมาเป็นบุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดทีห่อ้งอาหารThe 

Boat Restaurant โดยเพิม่เงนิเพยีงท่านละ 1,100 บาท (ปกตท่ิานละ 2,200 บาท) ราคาน้ีรวม 

Lobster 1 เมนู พรอ้มเครือ่งดืม่ Free Flow (น ้าอัดลมและเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีก่ าหนด) เปิด

บรกิาร 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30 

 

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

  จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระพกัผ่อนอสิระตามอัธยาศัย 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท่้านไดเ้ดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา อาจท า

ใหท่้านมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิาร 

1. เดนิทางไดทุ้กวัน ส าหรบัหมูค่ณะ 10 ทา่นขึน้ไป 

2. ราคาพเิศษน้ีใชส้ าหรับการจองภายใน 31 มคี.64 และเดนิทางภายใน 31 พค.64 

โรงแรม ผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว พักต่อ 

http://www.mhotel.co.th/
http://www.a-onenewwingpattaya.com/
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(พักหอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไม่เสรมิเตยีง เพิม่ท่านละ (หอ้ง/คนื) 

M Pattaya 1,199.- 1,199.- 700.- 500.- 1,000.- 

A-One New Wing 1,299.- 1,299.- 800.- 600.- 1,200.- 
เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบฟรไีมเ่สยีคา่บรกิาร 

หมายเหตุ : กรณีน่ังโตะ๊อาหารไมเ่ต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิคอื 

9 ท่านเพิม่ท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิม่ท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิม่ท่านละ 150 บาท 

6 ท่านเพิม่ท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิม่ท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิม่ท่านละ 500 บาท 

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางรา้นอาหารขอสงวนสทิธิง์ดบรกิารใสก่ล่องหรอืห่อกลับ 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1.ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  2.ค่าหอ้งพกัตามทีร่ะบุในรายการ 

3.ค่าเรอืรับ/สง่ตามทีร่ะบุในรายการ  4.ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเทีย่วตามระบุในรายการ 

*กรณีทีนั่กท่องเทีย่วไม่ใชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของนักท่องเทีย่วเอง 

ผูจ้ัดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณ ี

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

2.ค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


