
#16188        เท่ียวพัทยา 2 วัน 1 คืน ลองเรือยอรชชมความงามทองทะเลชลบุรี พักท่ี A-One Royal Cruise Pattaya พรอมบริการ

บุฟเฟตซีฟ ูดมื้อเย็น



Let's make
Pa�aya
Instragrammable
“เทีย่วพัทยาปนีี ้ลงรปูไดถ้งึปหีนา้”



วนัที ่1

12.00 น.

13.00 น.

กาํหนดการเดนิทาง

¶Ö§·ÕèËÁÒÂ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹·Õè¾Ñ·ÂÒ ³  ·‹ÒàÃ×Í Ocean Marina Yacht Club

¢Öé¹àÃ×Í¾ÃŒÍÁÍÍ¡à Ố¹·Ò§Å‹Í§àÃ×ÍÂÍÃ�ªÊǾ ËÃÙ ¤Ø³¨Ðä Œ́ÊÑÁ¼ÑÊºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè§´§ÒÁ¢Í§·ŒÍ§·ÐàÅ
¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ÃÐËÇ‹Ò§Å‹Í§àÃ×ÍàÃÒ¡çäÁ‹»Å‹ÍÂãËŒËÔÇ à¾ÃÒÐÁÕºÃÔ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃÍÃ‹ÍÂæ 
ÃÐËÇ‹Ò§Å‹Í§àÃ×ÍÍÕ¡ Œ́ÇÂ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÅ‹Í§àÃ×ÍÂÍÃ�ªãªŒªÕÇÔµÊÇÂËÃÙ ä Œ́ªÁÇÔÇ·ÐàÅ§ÒÁ àªç¤ÍÔ¹à·ÕèÂÇà¡ÒÐ
¶‹ÒÂÃÙ»ÊÇÂæ áÅŒÇ ¤Ø³¡çÂÑ§ä´Œ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹Ø¡æ¡ÑºªÒÇá¡�§¤�ÍÕ¡´ŒÇÂ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃ´Ó¹íéÒ
Snockeling ªÁ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁãµŒ·ŒÍ§·ÐàÅ µ¡»ÅÒà¾ÅÔ¹æ ªÔÅÅ�æ ËÃ×Í¶ŒÒã¤ÃÍÂÒ¡¾Ñ¡¼‹Í¹º¹àÃ×Í
¶‹ÒÂÃÙ»à¡Žæ ºÃÔàÇ³ÃÍºàÃ×ÍÍÑ¾Å§â«àªÕèÂÅ¡çä´Œàª‹¹¡Ñ¹ ¡ÒÃÅ‹Í§àÃ×ÍÂÍÃ�ªã¹¤ÃÑé§¹ÕéãªŒàÇÅÒ
»ÃÐÁÒ³ 4 ªÑèÇâÁ§ ¤Ø³¨Ðä Œ́¶‹ÒÂÃÙ»áºº¨Øã¨ ÃÙ»àÂÍÐ¡Ô̈ ¡ÃÃÁáÂÐ Å§ÍÔ¹ÊµÃÒá¡ÃÁä Œ́áººÃÑÇæ
ÇÔÇäÁ‹«íéÒ ·‹Òâ¾Êµ�à»ˆÐæ ã¹áººªÒÇÍÔ¹ÊµÃÒá¡ÃÁàºÍÃ� ÂÑ¹ÊÔé¹»‚¡Ñ¹ä»àÅÂ

18.00 น. à Ố¹·Ò§¡ÅÑº¶Ö§·‹ÒàÃ×Í Ocean Marina Yacht Club à·ÕèÂÇàÃ×ÍÂÍÃ�ª ¡Ô¨¡ÃÃÁá¹‹¹ ËÔÇá¹‹æ
àÃÒ Ù́ÍÍ¡ äÁ‹ÃÍªŒÒ ÁØ‹§µÃ§ÊÙ‹ËŒÍ§ÍÒËÒÃ The Boat Restaurant @ A-ONE ROYAL CRUISE
HOTEL PATTAYA

(á¹Ð¹Ó¨Ò¡·ÑÇÃ�¤ÃÑº à¾×èÍ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò : ¾¡àÊ×éÍ¼ŒÒÁÒËÅÒÂæ ÅØ¤ à¾ÃÒÐ¨Ðä´Œâ¾Êµ�ÃÙ»Å§ÍÔ¹ÊµÃÒá¡ÃÁÇ¹ä» áººäÅ¿ÊäµÅ�ËÃÙæ ÃÇÂæ àËÁ×Í¹ä´Œà·ÕèÂÇàÃ×ÍÂÍÃ�ªº‹ÍÂæ ¡Ñ¹ä»àÅÂ)

ทริปล�องเรือยอร�ช อิ�มอร�อยบุฟเฟ�ต�ซีฟู�ด และจิบเครื่องดื่มสุดชิลล� ชมวิวสวยที่สุดในพัทยา

1
DAY



19.00 น. ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàÂç¹ ÍÔèÁÍÃ‹ÍÂ¡Ñº«Õ¿Ù ‡´ ºØ¿à¿†µ� ¨Ñ´àµçÁ¡Ô¹ä´ŒáººäÁ‹ÍÑé¹ äÁ‹¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ
¤Ø³¨Ðä´ŒÍÃ‹ÍÂ¡ÑºÍÒËÒÃ·ÐàÅÊ´æ »ÃØ§ÃÊâ´Âàª¿Á×ÍÍÒªÕ¾ ¡ØŒ§ ËÍÂ »Ù »ÅÒ ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹
»ÅÒ Ốº ¢ŒÒÇ»̃œ¹ à»š́ Â‹Ò§ÊÙµÃà ḉ́  ËÁÙ¡ÃÍº «ØŒÁ¾ÒÊµŒÒÊÙµÃ¾ÔàÈÉ áÅÐàÁ¹ÙÍÒËÒÃÍ×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
³ ËŒÍ§ÍÒËÒÃ The Boat Restaurant @ A-ONE ROYAL CRUISE HOTEL PATTAYA

ËÅÑ§¨Ò¡ÍÔèÁÍÃ‹ÍÂ·ÕèËŒÍ§ÍÒËÒÃºØ¿à¿†µ�«Õ¿Ù‡́ áÅŒÇ ã¤ÃÍÂÒ¡Ê¹Ø¡¡Ñ¹µ‹Í¡çªÇ¹ªÒÇá¡�§¤�ä»
àÍç¹¨ÍÂ¡Ñ¹µ‹Íä´Œ·Õè ÃŒÒ¹ Pippa ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÃÙ¿·çÍ»ºÒÃ�·ÕèÇÔÇÊÇÂ·ÕèÊØ´ã¹¾Ñ·ÂÒ
(Pippa ÃÙ¿·çÍ»ºÒÃ� à»�́ ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¶Ö§àÇÅÒà·ÕèÂ§¤×¹)

12.00 น.

6.00 น.

àªç¤àÍÒ·�ÍÍ¡¨Ò¡âÃ§áÃÁ áÅÐ à Ố¹·Ò§¡ÅÑºÊÙ‹¡ÃØ§à·¾ â´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ 

ÍÂ‹ÒÅ×Áµ×è¹ÁÒ¡Ô¹ÍÒËÒÃàªŒÒ¡Ñ¹¹Ð à¾ÃÒÐäÅ¹�ÍÒËÒÃàªŒÒ¢Í§·Õè¹Õè¡çÁÕàÂÍÐãËŒàÅ×Í¡ÍÔèÁÍÃ‹ÍÂ¡ÑºÍÒËÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ
ä Œ́ÍÂ‹Ò§¨Øã¨ ·ÕèËŒÍ§ÍÒËÒÃ The Boat Restaurant âÃ§áÃÁ A-ONE ROYAL CRUISE HOTEL PATTAYA

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÈÔÅ»Ð Hello Van Gogh ÊÓËÃÑº·‹Ò¹·Õèª×è¹ªÍº§Ò¹ÈÔÅ»Š
µŒÍ§äÁ‹¾ÅÒ´ Hello Van Gogh Pattaya ¾Ô¾Ô̧ ÀÑ³±�ÀÒ¾ÇÒ´¢Í§
ÇÔ¹à«¹µ� áÇ¹ â¡�Ð ÈÔÅ»�¹ÃÐ Ñ́ºâÅ¡ ÀÒÂã¹¾Ô¾Ô̧ ÀÑ³±� ÁÕ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
¼Å§Ò¹ÈÔÅ»ÐÀÒ¾¹Ôè§ ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñ¹ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹äËÇ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò
Convergence Art

วนัที ่22
DAY

แต�ถ�าใครอยากเที่ยวพัทยาต�อ เราก็มีสถานที่เที่ยวยอดฮิตมาแนะนําให�ด�วย

รบัฟร!ี
เครือ่งดืม่สุดเอก็คลซูฟี

(ÁçÍ¡à·Å)

และ เมนขูองวา่งสุดพิเศษ

ที่รังสรรค�เพื่อลูกค�าทัวร�ครับเท�านั้น

จนถึง 4 ทุ่ม



àÁ×Í§¹íéÒá¢ç§¾Ñ·ÂÒ Frost Magical Ice of Siam à»š¹àÁ×Í§¹íéÒá¢ç§·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÈÔÅ»ÐáÅÐÊ¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁáººä·Âæ
·ÕèÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁàÂç¹¢Í§â´Á¹íéÒá¢ç§·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ÍÒà«ÕÂ¹ÀÒÂãµŒÍØ³ËÀÙÁÔ -15 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ ã¤Ã·ÕèÍÂÒ¡
ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¤ÇÒÁàÂç¹ÂÐàÂ×Í¡ ÍÂÒ¡¶‹ÒÂÃÙ»ÊÇÂæ ´ŒÇÂâÅà¤ªÑè¹ÊØ´á»Å¡ãËÁ‹àËÁ×Í¹ÍÂÙ‹ã¹àÁ×Í§¹íéÒá¢ç§
µŒÍ§äÁ‹¾ÅÒ´

Í¤ÇÒàÃÕÂÁ¾Ñ·ÂÒ Monsters Aquarium Pattaya
·Õèà·ÕèÂÇ¾Ñ·ÂÒáË‹§ãËÁ‹·ÕèàÃÒ¨Ðä´Œ¾º¡ÑºÍØâÁ§¤�»ÅÒ¹íéÒ¨×´
¢¹Ò´ãËÞ‹ ÃÇÁ¶Ö§ÊÑµÇ�¹íéÒ¹Ò¹Òª¹Ô´ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§ÁÕ
ÊÑµÇ�º¡·Ñé§ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒàÃÒä Œ́ªÁ áÅÐÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ
ãËŒ·ÓÁÒ¡ÁÒÂ

ÊÇ¹¹íéÒÃÒÁÒÂ³Ð ·Õè¹Õè¶×Íä´ŒÇ‹Òà»š¹ÊÇ¹¹íéÒ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´
ã¹»ÃÐà·Èä·Â «Öè§¶Ù¡µ¡áµ‹§ÍÍ¡ÁÒãËŒ´Ù¹‹Òµ×è¹µÒµ×è¹ã¨
ã¹¸ÕÁ¤ÇÒÁà»š¹ä·ÂÊÁÑÂãËÁ‹¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñº¤ÇÒÁâºÃÒ³
ÍÂ‹Ò§Å§µÑÇ â´ÂÀÒÂã¹µÑÇ¾×é¹·Õè¢Í§ÊÇ¹¹íéÒ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹
¶Ö§ 106 äÃ‹

µÅÒ´¹íéÒ 4 ÀÒ¤ à»š¹µÅÒ´¹íéÒ·ÕèÁÕ¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 72 äÃ‹áÅÐ¶×Íä Œ́Ç‹Òà»š¹µÅÒ´¹íéÒ·ÕèÃÇºÃÇÁºÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¢Í§¼ÙŒ¤¹ ÃÇÁä»¶Ö§ÍÒËÒÃ·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤äÇŒã¹·Õèà ṌÂÇ â´ÂÀÒÂã¹µÅÒ´¹íéÒáË‹§¹Õé̈ Ð¶Ù¡áº‹§ÍÍ¡à»š¹ 4 ÀÒ¤
´ŒÇÂ¡Ñ¹ ¤×ÍÁÕ·Ñé§ÀÒ¤àË¹×Í ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ áÅÐÀÒ¤ãµŒ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´ŒÁÒà Ố¹àÂÕèÂÁªÁµÅÒ´¹íéÒ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ



ค่าท่ีพัก 1 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าล่องเรือยอร์ช และอาหารบนเรือตามระบุในโปรแกรม
ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น (สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามสถานการณ์)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุ สําหรับนักท่องเ ท่ียวไทย
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับ
บริษัทประกันชีวิตทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จาก
บริษัทประกันท่ัวไป
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หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

อัตราน้ีรวม

ค่ารถตู้บริการเดินทาง ( ลูกค้าเดินทางเอง )
ค่าบริการมัคคุเทศน์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

อัตราน้ีไม่รวม

กรุณาจองก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ภายใน 3 วัน ก่อนเวลา 18.00 น. นับจากวันท่ีจอง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตัดท่ีน่ังอัตโนมัติ หากไม่ชําระเงินค่าทัวร์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ราคาแพ็คเกจตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  ไม่มีราคาเด็ก 
หากชําระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้พนักงานขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมส่งรายช่ือผู้เดินทางเปน็สําเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นต์ช่ือยืนยัน
โปรแกรมและวันเดินทางท่ีจอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์

เง่ือนไขการจองและชําระเงิน

ราคาทัวร์ท่ีระบุข้างต้น เป็นราคาทัวร์ในคณะเดินทางข้ันต่ํา 10 ท่าน / กรุ๊ป
หากจํานวนผู้เดินทางน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

การเปล่ียนแปลงราคา (จํานวนผู้เดินทาง และ ห้องพัก)

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง มากกว่า 30 วันข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่าเรือ, ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียม
เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการท่านละ 500 บาท เปน็ต้น
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง น้อยกว่า 29 วัน ก่อนการเดินทาง ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) อาทิ ค่าเรือ, ค่าโรงแรมท่ีพัก
ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการท่านละ 500 บาท เป็นต้น
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ภายในไม่เกิน 30-45 วัน (นับจากวันท่ีแจ้งยกเลิก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม)

Cancellation เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงิน

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนวันเดินทางของท่านไปยังช่วงเวลาถัดไป 
แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วย

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่ํา 10 ท่าน
บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด  การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่าน้ัน
เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน
กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ารถตู้VIP, ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ,ค่าบริการ เป็นต้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินค่าธรรมเนียมในกรณีจ่ายชําระผ่านบัตรเครดิต และเดบิตท่ีเกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง
การยกเลิกการเดินทางท่ีเข้าเง่ือนไนการยกเลิก จะต้องส่งหลักฐานยืนยันการยกเลิกให้ทางบริษัทฯ โดยเซ็นต์เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่อเน่ืองและได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน

หมายเหตุ


