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พทัยา ล่องเรือยอร์ชสุดหรูแบบ Private Luxury 
 Blue Voyage Pattaya Thailand 2 วัน 1 คืน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ล่องเรือยอร์ชสุดหรู ชมววิทะเลพทัยาเกาะคราม   ชมพระอาทิตย์ตกสุดแสนโรแมนติก 

ด าน ้า ตกปลา ถ่ายรูปสุดชิค แถมฟรี เคร่ืองด่ืม ที่ A ดิเรค คาเฟ่ 

บุฟเฟต์ บาบีควิซีฟูดบนเรือ พร้อมเคร่ืองด่ืมแบบไม่อั้น  

พร้อมพนักงานดูแลตลอดการเดินทางอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

ฟรี 
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วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ-พทัยา-A ดิเรค Cafe คาเฟ่- Blue Voyage Pattaya   

08.00 น.  รับคณะท่ีจุดนัดหมาย (เซ็นทรัลบางนา หรือ ในกทม.) พนักงานขับรถตู้ ให้การดูแลสัมภาระขึ้นรถตู ้พร้อมออก
เดินทางมุ่งหนา้สู่จงัหวดัชลบุรี (เมืองพทัยา) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง ขึน้อยู่กบัการจราจร ณ วันน้ัน) 

10.30 น. ระหว่างทางพาท่านแวะ A ดิเรค Cafe คาเฟ่ไตล์บาหลีท่ีพทัยา  (มี Voucher ให้ท่านละ 100 บาท) คาเฟ่ตกแต่งสไตล์
มินิมอล โดยเนน้โทนสีขาวและน ้ าตาลอ่อน ซ่ึงภายในร้านและนอกร้านมีมุมให้เลือกถ่ายรูปมากมาย บอกไดเ้ลยว่า
ถา้ใครท่ีไดล้องมาเช็คอินท่ีร้านเป็นตอ้งถูกใจอยา่งแน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวิวมาเร่ พทัยา  View Mare Beach Front Bar & Restaurant Pattaya 
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13.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั X2 Vibe Pattaya Seaphere Hotel ….เกบ็กระเป๋าสัมภาระของท่านเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Ocean Marina พบเจา้หนา้ท่ี Standby รอรับอยูห่นา้ออฟฟิศมาริน่า 
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14.30 น. ออกเดินทางสู่ทะเล โดยเรือยอร์ชหรู Blue Voyage Pattaya  เกาะคราม เกาะลิง เกาะไผ่  อิสระถ่ายรูป ชมวิวชม

ความสวยงามแห่งทอ้งทะเลใชเ้วลาเดินทางไม่นานนกัจากท่าเรือพทัยามีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลท่ียงัหลงเหลือ

อยู่มาก ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ดอกไมท้ะเล และยงัมีฝงูปลานอ้ยใหญ่ แหวกวา่ยใหส้ัมผสั 

แบบใกลชิ้ด ใหท้่านอิสระด าน ้า พร้อมบริการอุปกรณ์ด าน ้าท่ีไดรั้บมาตรฐาน หรือตกปลาตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

17.00 น. พร้อมเสริฟเมนู BBQ SEAFOOD SET  ปูน่ึง กุ้งแม่น ้าใหญ่ ปลาหมึก ข้าวผัด บาบีคิวเสียบไม้ (หมู,ไก่) พร้อม

น ้าจิม้ซีฟู้ด / ซ๊อฟดร้ิงทานไม่อั้น 

 

 

 

 
 

18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกน ้าทะเล สุดโรแมนติก 

18.40 น. จบทริปล่องเรือยอร์ชสุดประทับใจ และน าท่านกลบัสู่โรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
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วันท่ีสองของการเดินทาง    พทัยา-แวะซ้ือของฝาก-กรุงเทพฯ 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ีสดใส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  ..... หลงัอาหารเชา้ท่านสามารถอิสระวา่ยน ้าบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม 
11.00 น. เกบ็สัมภาระ และเช็คเอ้าท์... โบกมืออ าลาเมืองพทัยา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ี Seafood Club Bangsaen บรรยากาศสุดชิว ริมทะเลบางแสน มุมถ่ายรูปเกร๋ๆ 

 

 

 

 

 
14.00 น. แวะช้อปป้ิงของฝาก เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย เช่น ขนมหม้อแกง ขนมจาก ทุเรียนทอด   
  น ้าผึง้ และอ่ืนๆอกีมากมาย 
15.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP 
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
@@@ขอบคุณท่ีให้เกยีรติมัชรูมฯได้ดูแลคนพเิศษเช่นคุณค่ะ@@@ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

• สามารถจองและเข้าพกัได้ตั้งแต่วันนี ้–31 ตุลาคม 63  

• เวลาเช็คอนิ 14.00 น. และ เช็คเอ้าท์ 12.00 น. 

• Booking ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง 

• เข้าพกัตรงวันเสาร์ หรือ วันหยุดนักขตฤกษ์เพิม่ 1,000 ต่อห้อง / ต่อคืน 
 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 

โรงแรม : X2 Vibe Pattaya Seaphere 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน/บาท ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

4 – 5 ท่าน 10,900 9,900 

6 – 7 ท่าน 8,500 6,900 

8-9 ท่าน 7,500 5,900 

** เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบไม่ใช่เตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่คิดค่าบริการ 
** กรณีท่านมาไม่ครบคู่ ไม่ต้องการพกัห้องละ 3 หรือต้องการห้องพกัเดี่ยว เพิม่ท่านละท่าน ,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม  

✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ (กรณีท่านท่ีไม่ต้องการใช้รถตู้ หักค่าบริการ 4,000 บาท/คัน) 
✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ท่ีพกัตามรายการ หอ้ง Standard พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน/หอ้ง (โรงแรม X2 Vibe Pattaya Seaphere แบบ Deluxe Seaview) 
✓ 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 %  
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อตัรานีไ้ม่รวม 
× กรณีตอ้งการมคัคุเทศกน์ าเท่ียว เพิ่ม 6,000 บาท/กรุ๊ป 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุ

ในรายการ 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
 ส าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ส าหรับการจองทัวร์ พร้อมขอส าเนาบัตรประชาชนของ

ผู้เดินทางด้วย 

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 

***กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง*** 

***ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯ *** 

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 
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มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 

● พนกังานขบัรถ และ ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

         ท่องเท่ียวอยา่งมัน่ใจไปกบั Blue Voyage Thailand 👨 ��    

เพราะเรือของเราทุกล าไดผ้่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัเพื่อการท่องเท่ียว SHA จากกรมการท่องเท่ียว

และกระทรวงสาธารณสุข 😊 

เราเตรียมพร้อมรับมือและพฒันาการให้บริการ ในแบบ New Normal เพ่ือความปลอดภัยลูกค้าคนส าคัญของเรา ด้วยมาตราการ 

👉 ตรวจวัดไข้ลูกเรือทุกคนก่อนปฎิบัติงานทุกคร้ัง 

👉 พนักงานสวมใส่ MASK และถุงมือขณะให้บริการ 

👉 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือทุกคร้ังหลงัให้บริการ 

👉 ไม่รับ Join Trip ลดความเส่ียงของการติดเช้ือ 

บลู โวยาจ ร่วมเป็นก าลังใจให้ท่ัวโลกสู้กับวิฤต “โควิต-19” ให้โลกเรากลับมาในโลกใบใหม่ท่ีสวยงามกว่าเดิมและรักกันมาก

กว่าเดิม 
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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)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 

@mushroomtravel สอบถาม/จอง ทาง Line 
@mushroomtravel 
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