
 

 



 

  เดนิทางไดท้กุวนั 2 ทา่นกไ็ปได ้ SPEED BOAT  ปลอดภยั ไมเ่สยีเวลา 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น – เลน่นำ้หาดแสม 

09.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจุดคดักรอง สงัเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 โปรดเตรียม  : กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สาย

ชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ท่ีจำเป็น 

10.00 น. ออกเดินทางด้วยเรอืสปดีโบท๊สูเ่กาะลา้น (กรณีท่ีท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดแสม) เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้า

หาดแสม ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำท่ีชายหาด ฟรใีหท้า่นไดเ้ลน่พาย Sup-Board 

ทา่นละ 20 นาท ีและเลน่ Banana Boat ฟร ี1 รอบ 

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะ

ล้านได้ ทัวร์จะทำการเปล่ียนโปรแกรมนำท่านเข้าชม “สวนนงนชุ” แพ็คเก็จ ชมสวนสวย+น่ัง

รถชมวิว+ทานอาหารไทย เป็นการทดแทน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ซีฟู้ดกระทะร้อน ที่ร้านอนันต์ซีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้ท่านได้

รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยและปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหาร  

“ซีฟู้ดกระทะร้อน” ส่วนตัว 1 ชุดสำหรับ 2 ท่านซึ่งประกอบด้วย ปลา กุ้ง หอย หมึก หมู ไก่ 

ผักรวมและบะหมี่หรือวุ้นเส้น พร้อมน้ำดื่มและผลไม้ อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่าน

ได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ 

ซ่ึงท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางร้าน 



 

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากน้ันให้

ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

17.00 น. บรกิารอาหารคำ่ ณ สวนอาหารเรอืนไทย ดว้ยชดุอาหาร “สำรบัไทย” เพือ่ใหท้กุทา่นสบายใจ

และปลอดภยั หา่งไกลโควดิ ดว้ยชดุสำรบัไทยสว่นตวั 

ชุดสำรับ 2 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน 

ชุดสำรับ 4 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพง

ทอดน้ำปลา 

ชุดสำรับ 6 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพง

ทอดน้ำปลา, แกงส้มผักรวมปลาทอด 

ชุดสำรับ 8 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพง

ทอดน้ำปลา, แกงส้มผักรวมปลาทอด, ส้มตำเม็ดมะม่วงหิมพาน 

ทุกสำรับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และน้ำดื่ม 

 สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ :  ท่านสามารถซ้ือทัวร์เสริม “ล่องเรือตกหมึก” ได้ในราคาเพียงท่านละ 400 บาทเท่าน้ัน ออก

เดินทาง (18.00 น) ด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันท่ีทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ด

ตกหมึก  น้ำด่ืม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาป้ิงย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  



 

 น้ำจ้ิมซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ  พเิศษ ขา้วตม้ซฟีูด้รอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟรี 

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

  

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

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั – เดนิทางกลบัภมูลิำเนาโดยสวสัดภิาพ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิด

ให้บริการ 07.00-10.00) 

  จากน้ันให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือ

เที่ยวตามรายการ Optional Tour ท่ีท่านได้จองไว้ 

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็ค

เอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 

 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเปน็สำคญั 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคาพิเศษน้ีใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2565 นีเ้ทา่นัน้ 

โรงแรม M Pattaya Hotel (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 Speed Boat สว่นตวั 

(Private Group) 

ผู้ใหญ ่

ท่านละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว 

เพิ่มท่าน

ละ 

พักต่อ 

(ห้อง/

คืน) เด็กเสริม

เตียง 

เด็กไม่เสริม

เตียง 

Join Tour 2 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-  

800.- 

 

 

 

 

500.- 

 

 

1,000.- 

 

Private 8-9 ท่านๆ ละ 1,499.- 1,499.- 

Private 6-7 ท่านๆ ละ 1,799.- 1,799.- 

 Private 4-5 ท่านๆ ละ  2,399.- 2,399.- 

Private 10-12 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.- 

จอยทรปิเรอื2ทา่นๆละ 890.- ทัวร์เรือ+ซีฟู้ดกระทะร้อน (ไม่รวมอาหารค่ำและ

ห้องพัก) 

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (ทัวร์เรือออกได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณี

มีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปล่ียนรายการให้เข้าชมสวนนงนุชทดแทน) 

โรงแรม A-One New Wing (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

Speed Boat สว่นตวั 

(Private Group) 

ผู้ใหญ ่

ท่านละ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว 

เพิ่มท่าน

ละ 

พักต่อ 

(ห้อง/

คืน) เด็กเสริม

เตียง 

เด็กไม่เสริม

เตียง 

Join Tour 2 ท่านๆ ละ 1,399.- 1,399.-  

900.- 

 

 

600.- 

 

 

1,200.- 

 

Private 8-9 ท่านๆ ละ 1,599.- 1,599.- 

Private 6-7 ท่านๆ ละ 1,899.- 1,899.- 

 Private 4-5 ท่านๆ ละ  2,499.- 2,499.- 

Private 10-12 ท่านๆ ละ 1,399.- 1,399.- 

จอยทรปิเรอืทา่นละ 890.- ทัวร์เรือ+ซีฟู้ดกระทะร้อน (ไม่รวมอาหารค่ำและ

ห้องพัก) 

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour (ทัวร์เรือออกได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณี

มีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปล่ียนรายการให้เข้าชมสวนนงนุชทดแทน) 



 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามท่ีระบุในรายการ 

3.ค่าเรือนำเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามระบุในรายการ 

5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 

*กรณีท่ีนักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้

จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง  

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 

 

******************* 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


