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วันแรก  พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise - ล่องเรือตกหมึก 

บ่าย ให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภณัฑส์ามมติิ Art In Paradise ด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทคที่ท่านจะต้องตื่นตา
ตื่นใจเหมือนภาพเหล่านั้นออกมาโลดแล่นได้อย่างมีชีวิตจริง 

 
 จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Red Planet 

Hotel https://www.redplanethotels.com/th/  สะดวกสบายเดินไปชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาที 
หรือจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งให้เย็นฉ่ำใน Central Marina ก็เพียงแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว 

 

  

 

https://www.redplanethotels.com/th/


พัทยาฮาเฮ “ล่องเรอืตกหมกึคกึทัง้คนื” 2 วัน 1 คนื Red Hot Pattaya 

**แนะนำให้ท่านจัดสรรเวลาเพื่อเตรียมเสบียงขึ้นเรือ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของทานเล่น 
และเครื่องดื่มท่ีท่านชื่นชอบ หากต้องการของสด เช่น กุ้งหอยปูปลา 

แนะนำให้ท่านซื้อที่ตลาดลานโพธิ์ สดและดี ราคามิตรภาพ 
 
เพิม่มือ้คำ่ : ซฟีู้ดบฟุเฟต่์ทะเลเผา ทา่นละ 399 บาท อิม่ไมอ่ัน้ไมจ่ำกดัเวลา (จองลว่งหน้าเทา่นัน้) ณ รา้นอาปา๋ บุฟ
เฟต่ท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 
 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) 

           
 

           
 
18.00 น. รอรบัท่านทีท่่าเรอืแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคดักรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรด

แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 
18.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก  

น้ำด่ืม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาป้ิงย่าง-เครื่องครัว-เครือ่งปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ - วาซา
บิ - โชยุ  พิเศษ ข้าวต้มซฟีูด้รอบดึกแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟรี 
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*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตกหมึกได้ ทัวร์จะ
ทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม ปราสาทสจัธรรม 

23.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง  Legend Siam - ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

เช้า  อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 
12.00 น. เช็คเอ้าท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

บ่าย เข้าชมฟรี Legend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการของ
สยามประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-
18.00 น. ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน รักดอก The Portrait มี
ค่าบริการท่านละ 180 บาท) นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ในราคาเริ่มต้นท่ี 250 บาท 

 

โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 
อตัราคา่บรกิาร : Red Hot Pattaya ทวัรล์อ่งเรอืตกหมกึคกึทัง้คนื 2 วนั 1 คนื 
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นี้เทา่นัน้ 

Red Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/   
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 
พักห้องละ  
3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเด่ียว
เพิ่มท่านละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ท่าน 799.- ขออภัย 
ไม่มีบริการ
ห้องพัก

สำหรับ 3 ท่าน 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
500.- 

250.- 400.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 10-20 ท่าน 999.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 21-30 ท่าน 899.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 31-40 ท่าน 799.- 
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หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทาง
ได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมปราสาทสัจ
ธรรมเป็นการทดแทน 

อัตราค่าบริการ (ตามตารางด้านบน) นี้รวม 
1.ค่าห้องพัก 1 คืนสำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Red Planet Pattaya (ไม่รวมอาหารเช้า) 
2.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  3.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :  
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

 
การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง  
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

