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Oneday Trip Private Luxury 
พทัยา ล่องเรือยอร์ชสุดหรู 
 Blue Voyage Pattaya Thailand 1 วัน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ล่องเรือยอร์ชสุดหรูกับคนพเิศษ  

ด่ืมไวน์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกสุดแสนโรแมนติก 

แถมฟรี Breeze Box Cafe x Cactus 🌵   
บุฟเฟต์ บาบีควิซีฟูดบนเรือ พร้อมเคร่ืองด่ืมแบบไม่อั้น 
พร้อมพนักงานดูแลตลอดการเดินทางอย่างใกล้ชิด 

บริการเหนือระดับ รับส่งถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้ VIP แบบPrivate 

เดินทางทุกวัน   
 

ฟรี !! 
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วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - พทัยา - Breeze Box Cafe x Cactus - Blue Voyage Pattaya - กรุงเทพฯ   

08.00 น.  รับคณะท่ีจุดนดัหมาย (เซ็นทรัลบางนา หรือ ในกทม.) พนักงานขับรถตู้ ใหก้ารดูแลสัมภาระ ขึ้นรถตู ้พร้อมออก
เดินทางมุ่งหนา้สู่จงัหวดัชลบุรี (เมืองพทัยา) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง ขึน้อยู่กับการจราจร ณ วัน
นั้น) 

10.30 น. ระหว่างทางพาท่านแวะ Breeze Box Cafe x Cactus 🌵  (มี Voucher ให้ท่านละ 100 บาท) ร้านคาเฟ่ท่ีมีความ
เรียบเบาสบายสไตลมิ์นิมอล บรรยากาศอบอุ่นและน่ารักมากๆ มีมุมให้ถ่ายรูปทั้งดา้นนอกและดา้นในของร้าน 
รับรองว่าตอ้งถูกใจทุกๆคนแน่นอนกับเจ้าตน้กระบองเพชรบนเม็ดทรายสีขาวเอาใจชาว Hipster หรือ Cafe 
Hopping  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Ocean Marina พบเจา้หนา้ท่ี Standby รอรับอยูห่นา้ออฟฟิศมาริน่า 
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กลางวัน  พร้อมเสริฟเมนู BBQ SEAFOOD SET  ปูน่ึง กุ้งแม่น ้าใหญ่ ปลาหมึก ข้าวผัด บาบีคิวเสียบไม้  ( ห มู ,ไ ก่ ) 

  พร้อมน ้าจิม้ซีฟู้ด / ซ๊อฟดร้ิงทานไม่อั้น 

 

 

 

 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ทะเล โดยเรือยอร์ชหรู Blue Voyage Pattaya  เกาะคราม เกาะลิง เกาะไผ่ อิสระถ่ายรูป ชมวิวชม

ความสวยงามแห่งท้องทะเลใช้เวลาเดินทางไม่นานนักจากท่าเรือพทัยามีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลท่ียงั

หลงเหลืออยู่มาก ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ดอกไมท้ะเลและยงัมีฝงูปลานอ้ยใหญ่ แหวก

ว่ายให้สัมผสั แบบใกลชิ้ด ให้ท่านอิสระด าน ้ า พร้อมบริการอุปกรณ์ด าน ้ าท่ีไดรั้บมาตรฐาน หรือตกปลาตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกน ้าทะเล สุดโรแมนติก 

18.40 น. จบทริปล่องเรือยอร์ชสุดประทับใจ 
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19.00 น. แวะช้อปป้ิงของฝาก เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย เช่น ขนมหม้อแกง ขนมจาก ทุเรียนทอด   
  น ้าผึง้ และอ่ืนๆอกีมากมาย 
20.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP 
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

@@@@ขอบคุณท่ีให้เกยีรติมัชรูมฯได้ดูแลคนพเิศษเช่นคุณค่ะ@@@@ 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 

• สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี ้–31 ตุลาคม 63  

• Booking ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน/บาท 

4 - 5 ท่าน 8,000 

6 - 7 ท่าน 6,000 

8 - 9 ท่าน 5,000 

 

  ** เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบไม่ใช่เตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่คิดค่าบริการ 
** ลูกค้าท่านท่ี 11 ช าระเงินเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท 
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อตัราค่าบริการรวม  

✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ (กรณีท่านท่ีไม่ต้องการใช้รถตู้ หักค่าบริการ 1,500 บาท/คัน) 

✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าเขา้อุทยานและค่ารถน าเท่ียวต่างๆ ตามรายการ  

✓ ล่องเรือยอร์ช (แบบ Private 4-9 ท่าน)   

✓ เจลลา้งมือ หนา้กากอนามยั 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ประกนัสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกนัอุบติัเหตุ  500,000 ทั้งน้ีเง่ือนไขเป็นไป

ตามกรรมธรรม ์

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ Vat 7 %  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

× กรณีตอ้งการมคัคุเทศกน์ าเท่ียว เพิ่ม 2,000 บาท/กรุ๊ป 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุ

ในรายการ 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
-ส าหรับการจองทวัร์ ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน ส าหรับการจองทวัร์ พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู ้
เดินทางดว้ย 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
- หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า โดยทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
- หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
- หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ บริษทัฯจะคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง*** 
***ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯ *** 
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หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 4 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 

• รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

• หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ีขาด

หายไปมาทดแทนได ้

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยั

จากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

• การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 

● พนกังานขบัรถ และ ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 

● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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         ท่องเท่ียวอยา่งมัน่ใจไปกบั Blue Voyage Thailand 👨 ��    

เพราะเรือของเราทุกล าไดผ้่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพื่อการท่องเท่ียว SHA จากกรมการท่องเท่ียว

และกระทรวงสาธารณสุข 😊 

เราเตรียมพร้อมรับมือและพฒันาการใหบ้ริการ ในแบบ New Normal เพื่อความปลอดภยัลูกคา้คนส าคญัของเรา ดว้ยมาตราการ 

👉 ตรวจวดัไขลู้กเรือทุกคนก่อนปฎิบติังานทุกคร้ัง 

👉 พนกังานสวมใส่ MASK และถุงมือขณะใหบ้ริการ 

👉 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือทุกคร้ังหลงัใหบ้ริการ 

👉 ไม่รับ Join Trip ลดความเส่ียงของการติดเช้ือ 

บลู โวยาจ ร่วมเป็นก าลงัใจให้ทัว่โลกสู้กบัวิฤต “โควิด-19” ให้โลกเรากลบัมาในโลกใบใหม่ท่ีสวยงามกว่าเดิมและรักกนัมาก

กวา่เดิม 
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589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

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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