แพ็คเกจ VITAMIN SEA สูไ้ วร ัส เทีย
่ วทะเล พ ัทยา เกาะล้าน
ื้ 1 แถม 1 สุดคุม
เดินทางทุกว ันเสาร์ อาทิตย์ และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ กรณีเหมา 8-12คนออกเดินทางได้ทก
ุ ว ัน เริม
่ ต้น 999 บาท ซอ
้ !
VITAMIN SEA A

VITAMIN SEA B

VITAMIN SEA C

เทีย
่ วพ ัทยา เกาะล้าน One Day Trip

เทีย
่ วพ ัทยา เกาะล้าน 2ว ัน1คืน

เทีย
่ วพ ัทยา เกาะล้าน 3ว ัน2คืน

แพ็คเกจรวม

แพ็คเกจรวม

จองว ันนี้
พิเศษสุดเพียง 999 บาทต่อท่าน
พิเศษกว่า จองก่อน 31มี.ค. 63

จองว ันนี้
พิเศษสุดเพียง 1,999 บาทต่อท่าน
พิเศษกว่า จองก่อน 31มี.ค. 63

จองว ันนี้
พิเศษสุดเพียง 2,999 บาทต่อท่าน
พิเศษกว่า จองก่อน 31มี.ค. 63

ื้ 1ท่าน แถม 1ท่าน ฟรี !
ซอ

ื้ 1ท่าน แถม 1ท่าน ฟรี !
ซอ

เรือ Speed Boat + เตียงชายหาด
แพ็คเกจ รวม
* เรือ Speed Boat พ ัทยา เกาะล้าน ไปกล ับ
* เล่นนา้ หาดตาแหวน หาดทรายขาว ทะเลใส
ิ ริมชายหาด หรือ
* ฟรีเตียงชายหาด นง่ ั ชล
เลือกเล่น Banana Boat 1รอบ ฟรี
้ เทีย
* อิสระก ับอาหารมือ
่ งร้านทีอ
่ ร่อยทีส
่ ด
ุ บน
ี
เกาะ ร้านแสงทองซฟ้ ูด (ไม่รวมค่าอาหาร)
* แพ็คเกจออกเดินทางทุกว ันเสาร์ อาทิตย์
และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์

โรงแรม1คืน+Speed Boat+เตียงชายหาด

จากราคาปกติ 1,500 บาท ต่อท่าน

* โรงแรม 1คืน (พ ักพ ัทยา) พร้อมอาหารเชา้
* เรือ Speed Boat พ ัทยา เกาะล้าน ไปกล ับ
* เล่นนา้ หาดตาแหวน หาดทรายขาว ทะเลใส
ิ ริมชายหาด หรือ
* ฟรีเตียงชายหาด นง่ ั ชล
เลือกเล่น Banana Boat 1รอบ ฟรี
้ เทีย
* อิสระก ับอาหารมือ
่ งร้านทีอ
่ ร่อยทีส
่ ด
ุ บน
ี ้ ูด(ไม่รวมค่าอาหาร)
เกาะ ร้านแสงทองซฟ
* แพ็คเกจออกเดินทางทุกว ันเสาร์ อาทิตย์
และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
จากราคาปกติ 2,900 บาท ต่อท่าน

เพียง999 บาท

เพียง1,999 บาท

โรงแรม2คืน+Speed Boat+เตียงชายหาด
* โรงแรม 2คืน (พ ักพ ัทยา) พร้อมอาหารเชา้
* เรือ Speed Boat พ ัทยา เกาะล้าน ไปกล ับ
* เล่นนา้ หาดตาแหวน หาดทรายขาว ทะเลใส
ิ ริมชายหาด หรือ
* ฟรีเตียงชายหาด นง่ ั ชล
เลือกเล่น Banana Boat 1รอบ ฟรี
้ เทีย
* อิสระก ับอาหารมือ
่ งร้านทีอ
่ ร่อยทีส
่ ด
ุ บน
ี ้ ูด(ไม่รวมค่าอาหาร)
เกาะ ร้านแสงทองซฟ
* แพ็คเกจออกเดินทางทุกว ันเสาร์ อาทิตย์
และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
จากราคาปกติ 3,900 บาท ต่อท่าน

เพียง2,999 บาท

ื้ 1ท่าน แถม 1ท่าน ฟรี !
ซอ

ื้ OPTION COMBO SET สาหร ับกิจกรรมบนเกาะ
เลือกซอ
Set 1 เซ็ทสุดคุม
้ BananaBoat + See Walker + Snorkering + JetSki จากราคาปกติ 2500 บาท เหลือเพียง 1,999 บามต่อท่าน
ิ เซ็ทสุดคุม
Set 2 เซ็ทสุดชล
้ BanaBoat + Snorkering + JetSki จากราคาปกติ 1300 บาท เหลือเพียง 999 บาทต่อท่าน
ื้ เป็นแต่ละอย่างได้ในราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน)
หรือเลือกซอ
Banaboat 250 บาท See walker 800 บาท ดานา้ Snorkering 250 บาท ร่มพาราเซล 500 บาท Jetski 800 บาท
ื้ อาหารเทีย
ี ้ด
ิ ใจ และแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3ว ัน
้ อร่อย ร้านแสงทองซฟ
เลือกซอ
่ งบนเกาะมือ
ู ในราคาพิเศษ ขอดูเมนูกอ
่ นต ัดสน
จากราคาปกติทา
่ นละ 1,590 บาท เหลือเพียง799 บาทต่อ2ท่าน (อาหาร 4อย่าง ต่อ 2ท่าน) พร้อมนา้ ดืม
่ 1ชุด
เมนู 1.ต้มยาซีฟ้ ด
ู 2.ปลาหมึกผ ัดไข่เค็ม 3.กุง้ ชุปแป้งทอด 4.ผ ัดผ ักรวม 5.ข้าวสวย 6.นา้ ดืม
่

้ พ็คเกจ 3-5 ว ันก่อนการเดินทาง
*ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนใชแ
*ลูกค้าแสดง Voucher ก ับโรงแรมเมือ
่ ทาการเช็ คอิน และ แสดงเจ้าหน้าทีเ่ รือตอนขึน
้ เรือ เมือ
่ ถึงฝั่งไปแสดง Voucher ก ับร้านแสงทองซีฟ้ ด
ู
*เรือออกทุกว ันเสาร์ อาทิตย์และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เวลา09.00 น. และกล ับจากหาดตาแหวน เวลา 15.30 น.
ั
สงเกตป
้ าย
ร ับทีท
่ า่ เรือ หรือ โทร 086 3444325 Line@ : @BONDSTREETTOUR
* แพ็คเก็จนีใ้ ชไ้ ด้หนึง่ ครงั้ เดินทางได้ถงึ 31 ตุลาคม 2563 *ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางกรณีคลืน
่ ลมแรง ยินดีคน
ื ค่าเรือตามจริง

เลือกอ ัพเกรดโรงแรม สามารถอ ัพเกรดโรงแรมทีเ่ ข้าพ ักจากเดิม ระด ับ 3 ดาว
1.THE GLASS SERVICE SUITE
2.YELLO MOON HOTEL
เป็นระด ับ 4 ดาว
1.ASTER HOTEL PATTAYA จ่ายเพิม
่ เพียง 500 บาท/คืน
2.AMBER HOTEL PATTAYA จ่ายเพิม
่ เพียง 500 บาท/คืน
3.BESTON HOTEL จ่ายเพิม
่ เพียง 500 บาท/คืน
4.ARDEN HOTEL PATTAYA จ่ายเพิม
่ เพียง 800 บาท/คืน
5. CENTRE POINT PRIME HOTEL จ่ายเพิม
่ เพียง 800 บาท/คืน
6.ALTERA HOTEL PATTAYA จ่ายเพิม
่ เพียง 900 บาท/คืน

