
พััทยาฮาเฮ แพั็คเกจ C 
ล่่องเรืือตกหมึึก 2วััน 1คืนล่่องเรืือตกหมึึก 2วััน 1คืน

2วััน
1คืน เรื่�มึต้น

เดิินทางไดิ้ทุกวััน

1,199 ฿ /ท่าน

สำำาหรืับหมึ่่คณะตั�งแต่ 10 คนขึ้้�นไป

เดิินทางไดิ้
ทุกวััน



DAY 1 สำวันไทยพััทยา + ขึ้ันโตกบุฟเฟ่ต์   

DAY 2 เล่ือกโปรืแกรืมึเท่�ยวัเสำรื่มึ - เดิินทางกล่ับโดิยสำวััสำดิิภาพั

เช้้า

เช้า้ 

12.00 น.

เท่�ยง 

15.30 น. 

18.00 น. 
22.00 น.

ต้้อนรัับท่่านท่่� “สวนไทย” พััท่ยา (โปรัดแสดง Voucher แก่่พันัก่งานต้้อนรัับ
) ให้้ท่่านและครัอบครััวได้สนุก่สนานเพัลิดเพัลินก่ับก่ิจก่รัรัมต้่างๆ ได้ฟรัี ฟรัี 
ฟรัี เช่่น บรัิก่ารัแต้่งชุ่ดไท่ยมาต้รัฐาน, นั�งรัถม้าลำาปาง, ล่องเรัือโบรัาณ, ช่ม
ก่ารัแสดงศิิลปวัฒนธรัรัมไท่ย, รั่วมก่ิจก่รัรัมวิถ่ไท่ย

รัับปรัะท่านอาห้ารัเช่้า ณ ห้้องอาห้ารัของโรังแรัม ห้ลังอาห้ารัให้้ทุ่ก่ท่่านพััก่
ผ่่อนอิสรัะต้ามอัธยาศิัย 
พัรั้อมแล้วเช่็คเอ้าท่์จาก่โรังแรัม (การเช็็คเอ้้าท์เกินกำาหนดเวลา อ้าจทำาให้
ท่านมีีค่าใช็้จ่ายเพิ่ิ�มีเติิมี) พัรั้อมเดินท่างก่ลับบ้านโดยสวัสดิภาพั

หมีายเหติุ : การแสดงที�เวทีใหญ่่มีี 3 รอ้บคือ้ 11.00 น. / 13.00 น. / 
15.00 น. 
บรัิก่ารัอาห้ารัก่ลางวันแบบ “ขัันโติกบุฟเฟ่ติ์” ณ สวนไท่ย (รัอบอาห้ารั
ก่ลางวันบรัิก่ารัรัะห้ว่างเวลา 11.30-14.00 น.) ห้ลังอาห้ารัท่่านยังสามารัถ
เพัลิดเพัลินก่ับก่ารัถ่ายรัูปเก่็บเก่่�ยวความสนุก่สนานได้อย่างเต้็มท่่�ต้าม
อัธยาศิัย 
เดินท่างสู่เมืองพััท่ยาให้้ทุ่ก่ท่่านได้เช่็คอินเข้าสู่โรังแรัมท่่�พััก่ พััก่ผ่่อนต้าม
อัธยาศิัย 
แนะนำาให้ท่านแวะซืื้�อ้หาอ้าหารและเคร่�อ้งดื�มีที�ท่านช็ื�นช็อ้บไว้เป็็นเสบียงมืี�อ้คำ�า
บนเร่อ้ หากท่านช็ื�นช็อ้บอ้าหารทะเลสดๆ แนะนำาให้แวะดูที� “ติลาดลานโพิ่ธิ์์�” (
นาเกลือ้) 
พัรั้อมก่ันท่่�ท่่าเรัือแห้ลมบาล่ฮาย เพัื�อลงเรัือไปต้ก่ห้มึก่ในยามคำ�าคืน 
สมควรัแก่่เวลานำาท่่านก่ลับสู่ท่่าเรัือแห้ลมบาล่ฮาย จาก่นั�นให้้ท่่านได้เดินท่าง
ก่ลับสู่โรังแรัม พััก่ผ่่อนต้ามอัธยาศิัย



ร้านอ้าหาร-รายการอ้าหารและการเดินทาง 
อ้าจมีีการป็รับเป็ลี�ยนได้โดยไมี่ติ้อ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั�งนี�เพิ่ื�อ้ป็ระโยช็น์และเพิ่ื�อ้ความีป็ลอ้ดภััยขัอ้งผูู้้เดินทางเป็็นสำาคัญ่

อัตรืาค่าบรื่การื

 1.  เดินท่างได้ทุ่ก่วัน สำาห้รัับห้มู่คณะ 10 ท่่านข้�นไป
 2.  จองภายใน 30 ธันวาคม 2563 เดินท่างภายใน 31 มก่รัาคม 2564 ยก่เว้นวันท่่�  
 31 ธค.63 – 3 มค.64

โรังแรัม ผู่้ ให้ญ่่ รัาคาเด็ก่ 2-12 ปี พััก่ก่ับผู่้ ให้ญ่่ พััก่เด่�ยว พััก่ต้่อ
(ห้อ้ง/คืน)

เด็ก่เสรัิมเต้่ยง เด็ก่ไม่เสรัิมเต้่ยง

Green Park
M Pattaya
Mike Garden Resort
Sunshine HIP

1,199.- 1,199.- 1,199.- 600.- 1,100.-

Grand Jomtien
Pattaya Seaview

1,299.- 1,299.- 1,199.- 700.- 1,300.-

A-One New Wing 1,399.- 1,399.- 1,299.- 800.- 1,500.-

อัตรืาค่าบรื่การืน่�รืวัมึ
 1.  ค่าอาห้ารัต้ามท่่�รัะบุในรัายก่ารั  
 2.  ค่าห้้องพััก่ (2-3ท่่าน/ห้้อง) ต้ามท่่�รัะบุในรัายก่ารั
 3.  ค่าเรัือรัับ/ส่งต้ามท่่�รัะบุในรัายก่ารั 
 4.  ไม่รัวมปรัะก่ันอุบัต้ิเห้ตุ้ ช่ำารัะเพัิ�มท่่านละ 50 บาท่  
 *กรณีีที�นักท่อ้งเที�ยวไมี่ใช็้บร์การส่วนหน่�งส่วนใดหร่อ้ทั�งหมีด ถืือ้เป็็นความีสมีัครใจ 
 ขัอ้งนักท่อ้งเที�ยวเอ้ง ผูู้้จัดขัอ้สงวนสิทธิ์์�ในการคืนเง์นทุกกรณีี
 หมีายเหติุ : กรณีีมีีผูู้้เดินทางไมี่ถื่ง 10 ท่าน จะมีีค่าใช็้จ่ายเพิ่ิ�มีเติิมีคือ้ 9 ท่านเพิ่ิ�มีท่าน 
 ละ 70 บาท, 8 ท่านเพิ่ิ�มีท่านละ 150 บาท, 7 ท่านเพิ่ิ�มีท่านละ 250 บาท 6 ท่านเพิ่ิ�มี 
 ท่านละ 350 บาท, 5 ท่านเพิ่ิ�มีท่านละ 550 บาท, 4 ท่านเพิ่ิ�มีท่านละ 800 บาท
 *กรณีีรับป็ระทานอ้าหารไมี่หมีด ทางร้านอ้าหารขัอ้สงวนสิทธิ์์�งดบร์การใส่กล่อ้ง



อัตรืาค่าบรื่การืไมึ่รืวัมึ

การืเล่ื�อนการืเดิินทางหรืือยกเล่ิกการืเดิินทาง

 1.  ภาษี่มูลค่าเพัิ�ม และภาษี่ห้ัก่ ณ ท่่�จ่าย
 2.  ค่าใช่้จ่ายอื�นใดท่่�ไม่ได้รัะบุไว้ ในรัายก่ารั

1.  สามารัถเลื�อนก่ารัเดินท่างได้ 1 ครัั�ง โดยแจ้งล่วงห้น้าไม่น้อยก่ว่า 7 วันก่่อนก่ารั
เดินท่าง 
2.  ก่รัณ่ยก่เลิก่ก่ารัเดินท่างจะไม่สามารัถขอรัับเงินคืนได้ในทุ่ก่ก่รัณ่

M Pattaya HOTEL (http://www.mhotel.co.th/)



Mike Garden Resort  (https://www.mikegardenresort.com/)

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



Grand Jomtien Palace  (http://grandjomtienpalace.co.th/)

Pattaya Seaview   (http://www.pattayaseaviewhotel.com/)



Green Park    (https://www.greenparkpattaya.com/)

Optional Tour
1. บัตรืเขึ้้าช้มึ ART IN PARADISE  (พัิพัิธภัณฑ์สำามึมึิติ) ท่านล่ะ 120 บาท (ปกติ 150 บาท)

2. บัตรืเขึ้้าช้มึ RIPLEY’S BELIVE IT OR NOT! (พัิพัิธภัณฑ์รื่ปล่่�สำ์) พัรื้อมึอาหารืชุ้ดิสำุดิคุ้มึ
 ท่านล่ะ 190 บาท (ปกติ 300 บาท)



       3.บัตรืเขึ้้าช้มึ “สำวันไทยพััทยา” พัรื้อมึอาหารืกล่างวัันขึ้ันโตกบุฟเฟ่ต์ ท่านล่ะ 250 บาท (ปกติ  
         300 บาท) ฟรืี แต่งชุ้ดิไทย+ล่่องเรืือโบรืาณ+ช้มึโช้วั์วััฒนธรืรืมึไทย+รื่วัมึกิจกรืรืมึวั่ถี่ไทย

เพัื�อควัามึสำะดิวักขึ้องท่าน โปรืดิดิาวัน์โหล่ดิแผนท่�
สำำาหรืับการืเดิินทางไปยังสำถีานท่�ต่างๆ




