รหัสโปรแกรม : 21598 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เที่ยวเกาะล้าน หาดตาแหวน พักพัทยา 4 ดาว
เกาะล้าน- หาดตาแหวน : 2 วัน 1 คืน

วันแรก พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – เล่นน้ำหาดแสม
09.30 น.

รอรับท่านทีท่ ่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ”

(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โปรดเตรียม : กางเกงขาสั้น / รองเท้าแตะ / ชุดว่ายน้ำ / แว่นกันแดด / ครีมกันแดด / ผ้าเช็ดตัว / หมวก
/ ร่ม / สายชาร์ท / ยาประจำตัว หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
10.00 น.

ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสูเ่ กาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดแสม) เรือจอดทอดสมอ
บริเวณหน้าหาดแสม ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ ทัวร์
จะทำการเปลีย่ นโปรแกรมนำท่านเข้าชม ปราสาทสัจธรรม พร้อมอาหารกลางวันทีค่ รัวนาเกลือ*

Optional Tour : ดำน้ำเกาะสากท่านละ 200 บาท (จองก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
10.00 น.
ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสูเ่ กาะสาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดู
ปะการัง และสนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน้ำเช่น แพยาง พายเรือคายัก พายSUP
Board ห่วงยางแฟนซี สไลเดอร์ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ หาดตาแหวน

เกาะล้าน
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ CHOKUN (โชกุน)

สำหรับท่านทีซ่ อื้ โปรแกรม Join Tour บริการท่านด้วยเมนู “ข้าวผัดไก่/หมู” + ต้มยำกุง้ 1 ชาม +
ผลไม้ + โค้กและน้ำแข็ง (1 ชุดสำหรับ 2 ท่าน)

สำหรับคณะ Private บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่งมะนาว 2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า

4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ยำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้
รวม 9.ข้าวสวย 10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง
อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่า
มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของทางร้านโชกุน

15.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา
จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ……..

(สำหรับกรุ๊ปจอยทัวร์) ณ สวนอาหารเรือนไทย พัทยากลาง ด้วยชุดอาหาร “สำรับไทย”
เพื่อให้ทุกท่านสบายใจและปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยชุดสำรับไทยส่วนตัว
ชุดสำรับ 2 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน
ชุดสำรับ 4 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ำปลา
ชุดสำรับ 6-10 ท่าน : ก่อบเรือนไทย, ส้มตำไทยเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ยำหมูยอเรือนไทย, ทะเลเดือด, แกงส้มผักรวม,
ต้มยำไก่บ้าน, ผัดผักรวม, (ทุกสำรับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ผลไม้รวม และน้ำดื่ม)

ณ TALAYDAY RESTAURANT & BAR จอมเทียน (สำหรับคณะ Private)

1.ผัดฉ่าทะเล 2.กระพงลุยสวน 3.ต้มยำทะเลรสจัด 4.กุ้งอบวุ้นเส้น 5.หมึกนึ่งมะนาว
6.ผัดผักรวมมิตร 7.กุ้งผัดกระเทียมพริกขี้หนูสวน 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.น้ำแข็ง+น้ำดื่ม
เปลีย่ นมือ้ ค่ำเป็น : ซีฟู้ดบุฟเฟ่ตท์ ะเลเผา ท่านละ 200 บาท อิม่ ไม่อั้นไม่จำกัดเวลา (จองล่วงหน้าเท่านัน้ )
ณ ร้านอาป๋า บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา (สาขาจอมเทียนสายสอง)

 บริการอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ทะเลเผา ตั้งแต่เวลา 15.00-23.00
 อาหารซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา พร้อมอาหารอื่นๆ ของหวาน น้ำแข็ง และน้ำดื่ม
 รวมเตาย่าง ไม่จำกัดเวลา (ทานอาหารเหลือปรับขีดละ 50 บาท)
 มีดนตรี/ตลก แสดง (นำเครื่องดื่มมาคิดค่าเปิดขวด 60 บาท)

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม “ล่องเรือตกหมึก” ได้ในราคาเพียงท่านละ 400 บาทเท่านั้น ออกเดินทาง
(18.30 น) ด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก  น้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ถังแช่
เครื่องดื่ม  เตาปิ้งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ 
พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี

23.00 น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดิน
ทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

มองช้างคาเฟ่ - ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Legend Siam
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเทีย่ วตามรายการ Optional Tour ทีท่ า่ น

ต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
10.00 น.

แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ่” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาช์แฟนตาซีโชว์” Kassha Fantasy Show วันละ 3 รอบคือ
11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุก
ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชม
ธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง

บ่าย

เข้าชม “ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อน
ยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อม
เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เข้าชม Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการของสยาม
ประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 10.00-18.00 น.
ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน รักดอก The Portrait มีค่าบริการ
ท่านละ 180 บาท) นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ในราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท

Optional Tour : ART IN PARADISE ท่านละ 180 บาท (จองก่อนการเดินทางเท่านัน้ )

พิพิธภัณฑ์สามมิติ ART IN PARADISE เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ให้ทกุ ท่านได้เข้าชมสุด
ยอดเทคโนโลยี AR ที่ทำให้ภาพวาดเหมือนมีชีวิต สามารถพ่นไฟ กางปีกบิน ที่จะทำให้ทุกท่าน
เพลิดเพลินภายในห้องแอร์เย็นฉ่ำแสนสบาย

Optional Tour : ปราสาทสัจธรรม ท่านละ 450 บาท (จองก่อนการเดินทางเท่านัน้ )

"ปราสาทสัจธรรม" สุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความหมาย... คือ ความจริงที่แท้ เส้นทาง
ท่องเที่ยวเพื่อคนทัง้ มวล (รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตาตืน่ ใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจ
ธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งที่รับน้ำหนักได้ดี
เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทองในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูก
สร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธี
แบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่
ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการนำเสนอเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา
จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก

Optional Tour : (จองก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
ดำน้ำเกาะแสมสาร ท่านละ 600 บาท พร้อมบริการถ่ายภาพใต้นำ้ ฟรีๆๆๆ ไม่จำกัด

10.30 น.
พร้อมกันทีท่ ่าเรือสินรุง่ ฟ้า สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher
แก่พนักงานต้อนรับ / คุณลูกค้าสามารถนำรถมาจอดที่สะพานท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท
พร้อมห้องอาบน้ำบริการฟรี)
ควรเตรียม : กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม

11.00 น.

14.00 น.

สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
นำท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีทที่ ่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปที่เกาะแสมสาร และจุดดำ
น้ำต่างๆ ให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างเต็มอิม่ บริการถ่ายภาพใต้นำ้ ให้กบั
ทุกท่านฟรี พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม ทัง้ นีท้ ่าน
สามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และเครื่องดื่มทีท่ ่านชื่นชอบ นำไปเป็นเสบียง
รับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายและ
เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าเข้าอุทยาน 50 บาท ลูกค้าชำระที่เจ้าหน้าที่อุทยาน

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 27 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น
โรงแรม M Pattaya Hotel http://www.mhotel.co.th/ 
จำนวนผู้เดินทาง
Join Tour 2 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

พักห้องละ
2 ท่านๆ ละ
1,790.1,690.1,890.2,299.2,490.-

พักห้องละ
3 ท่านๆ ละ
1,900.1,800.1,900.2,300.2,500.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
800.-

600.-

1,200.-

โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
(Private Group)
Join Tour 2 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน
กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

ผู้ใหญ่
ท่านละ
2,090.1,990.2,090.2,490.2,790.-

ผู้ใหญ่
ท่านที่ 3
1,800.2,100.2,200.2,600.2,800.-

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก ไม่เสริมเตียง)
1,000.-

900.-

1,800.-

โรงแรม PATTAYA SEAVIEW https://www.pattayaseaviewhotel.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
(Private Group)
ท่านละ
ท่านที่ 3
เด็กไม่เสริมเตียง
เพิ่มท่านละ
Join Tour 2 ท่าน 1,890.2,000.กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน 1,790.1,900.(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน 1,990.2,100.700.900.กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน 2,390.2,300.กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน 2,590.2,400.-

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

1,400.-

โรงแรม D Varee Jomtien Pattaya https://www.djb.dvaree.com/ 
Speed Boat ส่วนตัว
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
(Private Group)
ท่านละ
ท่านที่ 3
เด็กไม่เสริมเตียง
เพิ่มท่านละ
Join Tour 2 ท่าน 2,090.1,800.กรุ๊ปส่วนตัว 10-12 ท่าน 1,990.2,100.(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)
กรุ๊ปส่วนตัว 8-9 ท่าน 2,090.2,200.900.1,200.กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน 2,490.2,600.กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน 2,790.2,800.หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ
*Join tour
- ออกเดินทางทุกวันเสาร์ และออกเดินทางได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป
- กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมปราสาทสัจธรรมทดแทน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวผู้จัดขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

พักต่อ
(ห้อง/คืน)

1,800.-

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ...
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936

