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Pattaya is calling ไปเท่ียวพทัยากนัเถอะ 

พทัยา โชวโ์ลมาและแมวน ้าแสนร ู ้

2 วนั 1 คืน 

 
 

❖ พกัผ่อนสขุใจ ใกล้ๆ ท่ีพทัยา 

❖ โรงแรมหร ูติดหาด โรงแรมเอ-วนั เดอะ รอยลั ครสู  

❖ รกัน ้า รกัปลา รกัโลมาตอ้งหา้มพลาดกบัการแสดงโชวป์ลาโลมาอนัดบั 1         

ในเอเชีย "พทัยาดอลฟินาเรียม" 

 

 
 

จองไดต้ัง้แต่วนัน้ี – 31 ตลุาคม 2563 

พิเศษเพียง ท่านละ 1,234 บาทเท่านัน้ 

 

 

 

ฟร ี!! 
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วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ-พทัยา-เขา้ส ูท่ี่พกั 

.......... น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯโดยรถยนตส์ว่นตวัม ุ่งหนา้ส ูจ่งัหวดัชลบรุี (เมืองพทัยา)  

  (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง ขึ้นอย ูก่บัการจราจร ณ วนันัน้) 

14.00 น. เขา้เช็คอินที่โรงแรม A–One The Royal Cruise Hotel (นาเกลือ พทัยาเหนือ) 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระพกัผอ่นตามอัธยาศัย ท่านจะไดร้ับความสะดวกสบายจากการบริการจากโรงแรมไมว่่าจะเป็นบริการอินเทอรเ์น็ตไร้

สาย (WiFi) ฟรี ที่จอดรถส่วนตวัฟรี สระว่ายน า้กลางแจง้ ซ่ึงท าเลที่ตัง้อยู่บนถนนริมชายหาดในใจกลางเมืองพทัยา ห่าง

จากศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวัล 3 กม. ห่างจากสถานบันเทิงยามค า่บนถนนคนเดิน 4.3 กม. 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

21.00 น. ราตรีสวสัด์ิ  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  พทัยา-กรงุเทพฯ 

06.00 น. อรณุสวัสดิ์ยามเชา้กบัทอ้งฟ้าที่สดใส 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั 

  ท่านสามารถอิ่มเอมกบัการพกัผอ่นตอ่ จนถึงเวลาเช็คเอา้ท ์

12.00 น. เช็คเอา้ทแ์ละโบกมืออ าลา  

  *** (กรณุาตรวจเช็คสมัภาระและสิ่ งของท่ีจ าเป็นของท่านก่อนออกจากหอ้งพกั) *** 

  เดินทางกลบัเขา้สู่กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

  

 

@@@@  ขอบพระคณุลกูคา้ท่ีน่ารกัทกุท่านท่ีไวว้างใจมชัรมูทราเวล  @@@@ 
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พิเศษ.. เพราะคณุคือลกูคา้ของเรา 

ท่านสามารถชมโชวพ์บกบัความนา่รักและเป็นมิตรของแมวน า้สายพนัธบ์ราซิล และตื่นเตน้กบัความอัจฉริยะของโลมา

ปากขวด ปลาโลมาแห่งใหมล่่าสดุในพทัยาโดยครฝึูกปลาโลมามืออาชีพจากยโุรป ซ่ึงโลมาทกุตวันัน้จดัเป็นยอดนกั

กายกรรม นกักีฬา เป็นกรูดูา้นการแสดงอันนา่ทึ่งโดยมีรอบเวลาทัง้หมด 3 รอบดงันี้ 

รอบชมโชวโ์ลมา 11.00 /14.00 /17.00 น. (โชวโ์ลมาปิดการเขา้ชมในวันพธุ) 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์

• สามารถจองและเขา้พกัไดต้ัง้แต่วนันี้  –31 ตลุาคม 63  

• เวลาเช็คอิน 14.00 น. และ เช็คเอา้ท ์12.00 น. 

• Booking ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2563  

จ านวนผ ูเ้ดินทาง ราคา/ท่าน/บาท พกัเด่ียว (เพ่ิม) 

2 ท่านขึ้นไป 1,234.- 1,500.- 

- เด็กอาย ุ4-12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ ไมเ่สริมเตียง ราคา 930 บาท 

- เด็กอาย ุ4-12  ปี พกักบัผูใ้หญ่ เสริมเตียง ราคาเท่าผูใ้หญ่ 

- เด็กอาย ุไมเ่กิน 2 ขวบ พกักบัผูใ้หญ่ไมเ่สริมเตียง ไมคิ่ดค่าบริการ 

 

 

 

 

 

ฟร ี!! บตัรชมโชวป์ลาโลมาและแมวน ้าแสน

ร ูท่ี้ Pattaya Dolphinarium 
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อตัราน้ีรวม : 

- หอ้งพกัจ านวน 1 คืน ประเภทหอ้ง Deluxe พกั 2 – 3 ท่าน/หอ้ง 

- อาหารเชา้ที่โรงแรม 1 มื้อ 

- บัตรเขา้ชมโชวโ์ลมา ที่นัง่แบบปกติ 

- Vat 7 %  

อตัราน้ีไม่รวม : 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ, โทรศัพท ์- โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มิน ิ บาร,์ 

ซักรีด ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของ, อบุัติภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนดั หยดุงานการ

ถกูปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่เมืองไทย  ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคมุ

ของบริษทัฯ 

 รถรับส่ง ระหว่างโรงแรม - Pattaya Dolphinarium 

 กรณีอยากอัปเกรดที่นัง่เป็น Deluxe เพิ่มที่ละ 100 บาท // VIP เพิ่มที่ละ 150 บาท 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

ส าหรับการจองทวัร ์ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ส าหรับการจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบัตรประชาชน

ของผูเ้ดินทางดว้ย 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเทีย่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ า โดยทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 

- หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเทีย่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถึง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 

- หากมีการยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์บริษทัฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง*** 

***ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯ *** 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 
 ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองทัวร์ติดต่อ แผนกทัวร์บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 

โทร. 02 105 6234 / แฟกซ ์02 7456258 / email: tour@mushroomtravel.com 
www.mushroomtravel.com 
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