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วันแรก สัตหีบ > ท่าเรือ – เกาะแสมสาร - พัทยา 

โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มท่ีท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย 
เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ* 

 
10.30 น. พร้อมกันทีท่่าเรอืสนิรุง่ฟา้ สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงาน

ต้อนรับ / คุณลูกค้าสามารถนำรถมาจอดที่สะพานท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้อง
อาบน้ำบริการฟรี) 

 
ควรเตรียม :  กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยา

ประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น 

 
11.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปท่ีเกาะแสมสาร และจุดดำน้ำต่างๆ ให้ทุกท่านได้สนกุ
กบักจิกรรมทางนำ้อย่างเต็มอิ่มบรกิารถา่ยภาพใตน้้ำใหก้บัทุกทา่นฟรี พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำ
น้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม  ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และเครื่องดื่มท่ีท่านชื่น
ชอบ นำไปเป็นเสบียงรับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

รอบเรือดำน้ำดูปะการัง 
ประเภททัวร์ 08.00-11.00 น. 11.00-14.00 น. 14.00-17.00 น. 

Join Tour  (เสาร์-อาทิตย์) X รอบเดยีวเทา่นัน้ X 
Private Tour     

 กรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนหรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถออกเรือเดินทางไปดำน้ำได้ 
ทัวร์จะปรับเปลี่ยนรายการให้ท่านไปรับประทานอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิว 360 องศาที่ 
Pattaya Tower เป็นการทดแทน 

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า 
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางมุ่งหน้าสู่พัทยา เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Red Planet 
Hotel https://www.redplanethotels.com/th/  สะดวกสบายเดินไปชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาที 
หรือจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งให้เย็นฉ่ำใน Central Marina ก็เพียงแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว 

https://www.redplanethotels.com/th/
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เพิม่มือ้คำ่ : ซฟีู้ดบฟุเฟต่์ทะเลเผา ทา่นละ 399 บาท อิม่ไมอ่ัน้ไมจ่ำกดัเวลา (จองลว่งหน้าเทา่นัน้) ณ รา้นอาปา๋   
บุฟเฟต่์ทะเลเผา (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) 
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 Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

 
18.00 น. รอต้อนรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 
18.30 น. พร้อมออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก 

 น้ำด่ืม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาป้ิงย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ - 
วาซาบิ - โชยุ  พรอ้มบรกิารทำซาซมิสิดๆ จากวตัถุดบิทีท่่านตกได้ พิเศษ บรกิารข้าวต้มซฟีู้ด
รอบดึกแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟรี 

23.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

RECOMMEND! รายการหา้มพลาด “ลอ่งเรอืตกหมกึ” 
 

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 
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อัตราค่าบริการ : Red Hot Pattaya ทัวร์ดำน้ำเกาะแสมสาร สัตหีบ 2 วัน 1 คืน 
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นี้เท่าน้ัน 

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 999.- 
ขออภัย 

ไม่มีบริการ
ห้องพัก

สำหรับ 3 ท่าน 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 
600.- 

250.- 400.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 3 ท่าน 1,499.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่าน 1,199.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 5 ท่าน 1,099.- 
กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน 999.- 

 
หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์  

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

พิพิธภัณฑ์สามมิต ิART IN PARADISE เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น. ให้ทุกท่านได้เข้าชมสุดยอดเทคโนโลยี 
AR ที่ทำให้ภาพวาดเหมือนมีชีวิต สามารถพ่นไฟ กางปีกบิน ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินภายในห้องแอร์เย็นฉ่ำแสน
สบาย 

 

Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเท่านัน้) 

"ปราสาทสจัธรรม" สุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความหมาย... คือ ความจริงที่แท้ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวล (รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ 
ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เน้ือแข็งที่รับน้ำหนักได้ดี เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทอง
ในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบให้หลุดจากกรอบ
สถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้า
ลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการนำเสนอเรื่องความเช่ือ ความศรัทธา ศาสนา 
ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก 
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Optional Tour : เทีย่วเกาะล้าน-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองก่อนการเดินทาง) 
09.30 น. รอรบัท่านทีท่่าเรอืแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคดักรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรด

แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 
 โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยา

ประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น 
10.00 น. ออกเดินทางด้วยเรอืสปีดโบ้ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้
อิสระเล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ SUKKEE Beach Resort 
บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ขา้วผัดฮาวาย” หรอื “ขา้วกระเพรา
ทะเล” พรอ้มนำ้ดื่ม (โปรดแจ้งเมนูที่ต้องการก่อนเดินทาง) 
สำหรบัคณะ  8-10 ท่าน บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่ง
มะนาว 2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพริก
เผา 5.ยำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 
10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง  

 อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่า
มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของ SUKKEE RESORT 

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรอืสปดีโบท้กลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุก
ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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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

