
 

 

 

 



วนัแรก เชค็อนิทีพ่กั – อาหารกลางวนั – ลอ่งเรอืตกหมกึ 

14.00 น. ตอ้นรบัทา่นสูโ่รงแรมทีท่า่นไดเ้ลอืกไว้ ให้ท่านได้เช็คอินและเก็บสัมภาระ พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

**แนะนำใหท้า่นจดัสรรเวลาเพือ่เตรยีมเสบยีงขึน้เรอื ไมว่า่จะเปน็อาหาร ของทานเลน่ 

และเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ หากตอ้งการของสด เชน่ กุง้หอยปปูลา 

แนะนำใหท้า่นซือ้ทีต่ลาดลานโพธิ ์สดและด ีราคามติรภาพ 

17.00 น. บรกิารอาหารคำ่ ณ ....... 

 

ณ สวนอาหารเรอืนไทย พทัยากลาง (สำหรับท่านท่ีซ้ือโปรแกรม Join Tour) 

ชุดสำรับ 2 ท่าน    : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน 

ชุดสำรับ 4 ท่าน    : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, 

ปลากะพงทอดน้ำปลา 

ชุดสำรับ 6-8 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, สม้ตำไทยเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ยำหมูยอเรือน

ไทย, ทะเลเดือด, แกงส้มผักรวม, ต้มยำไก่บ้าน, ผัดผักรวม 

(ทุกสำรับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และน้ำดื่ม) 

ณ  TALAYDAY RESTAURANT & BAR จอมเทยีน (สำหรับคณะ Private) 

1.ผัดฉ่าทะเล 2.กระพงลุยสวน 3.ต้มยำทะเลรสจัด 4.กุ้งอบวุ้นเส้น 5.หมึกน่ึงมะนาว 

6.ผัดผักรวมมิตร 7.กุ้งผัดกระเทียมพริกขี้หนูสวน 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.

น้ำแข็ง+น้ำดื่ม 

 

เปลีย่นมือ้คำ่เปน็ : ซฟีูด้บฟุเฟต่ท์ะเลเผา ทา่นละ 200 บาท อิม่ไมอ่ัน้ไมจ่ำกดัเวลา 

(จองลว่งหนา้เทา่นัน้) ณ รา้นอาปา๋ บฟุเฟต่ท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 

 บริการอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ทะเลเผา ตัง้แตเ่วลา 15.00-23.00 

 อาหารซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา พร้อมอาหารอื่นๆ ของหวาน น้ำแข็ง และน้ำดื่ม 

 รวมเตาย่าง ไม่จำกัดเวลา (ทานอาหารเหลือปรับขีดละ 50 บาท) 

 มีดนตรี/ตลก แสดง (นำเครื่องดื่มมาคิดค่าเปิดขวด 60 บาท) 



 

           

 

           

 

 

18.00 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจุดคดักรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 

18.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันท่ีทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตก

หมึก  น้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดืม่  เตาป้ิงย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  

น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ  พเิศษ ขา้วตม้ซฟีูด้รอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ 

เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

 

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตก

หมึกได้ ทัวร์จะทำการเปล่ียนโปรแกรมนำท่านเข้าชม ปราสาทสจัธรรม 

23.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากน้ันให้ทุกท่านเดิน

ทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 



วนัทีส่อง มองชา้งคาเฟ ่– ตลาดนำ้ 4 ภาค พทัยา – Legend Siam- ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - 

เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) 

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional 

Tour ที่ท่านต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

10.00 น. แวะเท่ียวชม “มองชา้งคาเฟ”่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Show วัน

ละ 3 รอบคือ 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจาก

บรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกัน

ด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชมธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง 

 

บ่าย เข้าชม “ตลาดนำ้ 4 ภาค พทัยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับ

บรรยากาศย้อนยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย พร้อมของ

อร่อยพ้ืนบ้านจากทุกภาค พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 

 เข้าชม Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการ

ของสยามประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตั้งแต่

เวลา 10.00-18.00 น. ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน 

รักดอก The Portrait มีค่าบริการท่านละ 180 บาท) นอกจากน้ียังมีบริการให้เช่าชุดไทย 

ในราคาเริ่มต้นท่ี 250 บาท 

 



รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเปน็สำคญั 

 

Optional Tour : ART IN PARADISE ทา่นละ 180 บาท (จองกอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

พิพิธภัณฑ์สามมิติ ART IN PARADISE เปิดให้บริการตั้งแต ่10.00 – 18.00 น. ให้

ทุกท่านได้เข้าชมสุดยอดเทคโนโลยี AR ท่ีทำให้ภาพวาดเหมือนมีชีวิต สามารถพ่นไฟ 

กางปีกบิน ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินภายในห้องแอร์เย็นฉ่ำแสนสบาย 

 

Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

"ปราสาทสจัธรรม" สุดยอดสถาปัตยกรรมท่ีเป่ียมล้นด้วยความหมาย... คือ ความจริง

ท่ีแท้ เส้นทางท่องเท่ียวเพื่อคนท้ังมวล (รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตา

ตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 

100 เมตร ใช้ไม้เน้ือแข็งท่ีรับน้ำหนักได้ดี เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้

สักทองในการสรา้ง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยท่ีถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลท่ี 9 

ซ่ึงออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณใน

การสรา้ง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าล่ิม เขา้หางเหย่ียว โดยไม่

ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการนำเสนอเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา 

ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก 



Optional Tour :  (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ดำนำ้เกาะแสมสาร ทา่นละ 600 บาท พรอ้มบรกิารถา่ยภาพใตน้ำ้ฟรีๆ ๆๆ ไมจ่ำกดั 

10.30 น. พร้อมกันท่ีทา่เรอืสนิรุง่ฟา้ สงัเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรด

แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ / คุณลูกค้าสามารถนำรถมาจอดท่ีสะพาน

ท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้องอาบน้ำบริการฟรี) 

ควรเตรียม :  กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด 

ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ท่ี

จำเป็น 

11.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีท่ีท่านไม่สามารถมาลงเรือ

ได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะ

ไปท่ีเกาะแสมสาร และจุดดำน้ำต่างๆ ใหทุ้กท่านได้สนกุกบักจิกรรมทาง

นำ้อย่างเต็มอิ่มบรกิารถา่ยภาพใตน้ำ้ใหก้บัทกุทา่นฟรี พร้อมอุปกรณ์

หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม  ท้ังน้ีท่านสามารถเตรียม

อาหาร ของทานเล่น และเครื่องดื่มท่ีท่านชื่นชอบ นำไปเป็นเสบียง

รับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

  

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำชำระ

ล้างร่างกายและเปล่ียนเสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าเขา้อุทยาน 50 บาท ลูกค้าชำระท่ีเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

 

 

 



Optional Tour : เทีย่วเกาะลา้น-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองก่อนการ

เดินทาง) 

09.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจุดคดักรอง สังเกตป้าย

ต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 

 โปรดเตรียม  : กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด 

ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ท่ี

จำเป็น 

10.00 น. ออกเดินทางดว้ยเรอืสปดีโบท้สูเ่กาะลา้น (กรณีท่ีท่านไม่สามารถมาลง

เรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน 

(หาดตาแหวน) ส่งท่านท่ีท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำ

ชายหาดตามอัธยาศัย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ SUKKEE Beach Resort 

บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ขา้วผดัฮาวาย” หรอื 

“ขา้วกระเพราทะเล” พรอ้มนำ้ดืม่ (โปรดแจ้ง

เมนูท่ีต้องการก่อนเดินทาง) 

สำหรบัคณะ  8-10 ทา่น บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงน่ึงมะนาว 

2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ยำทะเลรวม

มิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้รวม 9.

ข้าวสวย 10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง  

 อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระ

ตามอัธยาศัย หรือจะเชา่มอเตอร์ไซค์ขบัเท่ียวรอบเกาะก็สามารถ

สอบถามได้จากพนักงานของ SUKKEE RESORT 

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรอืสปดีโบท้กลับสู่ท่าเรือแหลมบาลี

ฮาย พัทยา จากน้ันให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 



Optional Tour : ลอ่งเรอืยอรช์ เหมาลำ 19,500 บาท + คา่เข้าท่าเรือท่านละ 50 

บาท รับผู้โดยสารสูงสุด 20 ท่าน มีให้เลือก 2 ช่วงเวลา เช้า 09.00-13.00 น. / บ่าย

14.00-18.00 น. 

09.00 น. พร้อมกันท่ีทา่เรอื OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮา

เฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) 

 

ควรเตรียม :  รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม 

สายชาร์ท ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ท่ีจำเป็น บนเรือมีห้อง

อาบน้ำ เตรียมพร็อบ เตรียมชุดสวยๆ ไปเปล่ียนถ่ายรูปเยอะๆ เอาให้

คุ้มไปเลย 

09.30 น. นำท่านล่องเรือยอร์ชออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังท่ีเหมาะสม

ตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีท่ีท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตาม

เวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) จากน้ันให้ทุกท่านได้

สนกุกบักจิกรรมทางนำ้อย่างสนุกสนานพร้อมอปุกรณบ์รกิารฟร ีถัง

แช่เครื่องดื่ม, เตาป้ิงย่าง, แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู 

หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ (อุปกรณ์ประจำเรืออาจเปล่ียนแปลงไป

ตามเรือแต่ละลำ) พร้อมรับบริการน้ำดืม่, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี 

ท้ังน้ีท่านสามารถเตรียมอาหารและเครือ่งดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมา

รับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

13.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina สง่ทุก

ท่านท่ีท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร : ลอ่งเรอืตกหมกึ คกึทัง้คนื 2 วนั 1 คนื 

ราคาพิเศษน้ีใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 ตลุาคม 2565 นีเ้ทา่นัน้ 

 

 

 

 



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

จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว

เพ่ิมท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,299.- 1,500.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+

เด็ก1) 

800.- 

 

 

500.- 

 

 

1,000.- 

Private 10-20 ท่าน 1,599.- 1,800.- 

Private 21-30 ท่าน 1,499.- 1,700.- 

Private 31-40 ท่าน 1,399.- 1,600.- 

Private 41-50 ท่าน 1,199.- 1,400.- 

 

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

จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับ

ผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว

เพ่ิมท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,299.- 1,500.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+

เด็ก1) 

800.- 

 

 

500.- 

 

 

1,000.- 

Private 10-20 ท่าน 1,599.- 1,800.- 

Private 21-30 ท่าน 1,499.- 1,700.- 

Private 31-40 ท่าน 1,399.- 1,600.- 

Private 41-50 ท่าน 1,199.- 1,400.- 

 

 

 

 



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

จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับ

ผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว

เพ่ิมท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,499.- 1,700.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+

เด็ก1) 

900.- 

 

 

700.- 

 

 

1,400.- 

Private 10-20 ท่าน 1,799.- 2,000.- 

Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,800.- 

Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,700.- 

Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,600.- 

 

PATTAYA SEAVIEW  https://www.pattayaseaviewhotel.com/     

จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับ

ผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว

เพ่ิมท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,399.- 1,600.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+

เด็ก1) 

900.- 

 

 

600.- 

 

 

1,200.- 

Private 10-20 ท่าน 1,699.- 1,900.- 

Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,800.- 

Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,700.- 

Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,600.- 

 

 



D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/    

จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว

เพ่ิมท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,499.- 1,800.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+

เด็ก1) 

900.- 

 

 

700.- 

 

 

1,400.- 

Private 10-20 ท่าน 1,799.- 2,100.- 

Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,900.- 

Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,800.- 

Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,700.- 

 

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ 

และออกเดินทางได้เม่ือมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปล่ียน

รายการใหเ้ข้าชมปราสาทสัจธรรมเป็นการทดแทน 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามท่ีระบุในรายการ 

3.ค่าเรือนำเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  4.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบุในรายการ 

5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 

*กรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ใช้บริการส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเท่ียว

เอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได ้1 ครัง้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง  

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 

  



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

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

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

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

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

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

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

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


