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วันแรก พัทยา ท่าเรอืแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – เลน่นำ้หาดตาแหวน 

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 ผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่น
น้ำชายหาดตามอัธยาศัย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) 
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ 
ทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม พิพธิภณัฑส์ามมติ ิArt In Paradise และทานอาหาร
กลางวนัทีส่วนอาหารเรอืนไทย เป็นการทดแทน 
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Optional Tour : ดำน้ำเกาะสากท่านละ 200 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 
10.00 น. ออกเดินทางด้วยเรอืสปีดโบ๊ทสู่เกาะสาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง และ

สนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน้ำเช่น แพยาง พายเรือคายัก พายSUP Board ห่วงยางแฟนซี  
สไลเดอร์ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ หาดตาแหวน เกาะลา้น  

 

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรอืสปดีโบท๊กลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่าน

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Red Planet Hotel 
https://www.redplanethotels.com/th/  สะดวกสบายเดินไปชายหาดพัทยาได้ใน 5 นาที หรือจะ
ไปเดินเล่นช้อปปิ้งให้เย็นฉ่ำใน Central Marina ก็เพียงแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว (อาหารค่ำอิสระตาม
อัธยาศัย) 

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) 
 

           
 

           

https://www.redplanethotels.com/th/
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 Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

 
18.00 น. รอต้อนรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 
18.30 น. พร้อมออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตก

หมึก  น้ำด่ืม-น้ำแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาป้ิงย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น้ำจิ้มซีฟู้ด
รสเจ็บ - วาซาบิ - โชยุ  พรอ้มบรกิารทำซาซมิสิดๆ จากวตัถดุิบทีท่่านตกได้ พเิศษ บรกิาร
ข้าวต้มซฟีูด้รอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟรี 

23.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

RECOMMEND! รายการหา้มพลาด “ลอ่งเรอืตกหมกึ” 
 
วันทีส่อง มองช้างคาเฟ ่– ตลาดนำ้ 4 ภาค พทัยา – Legend Siam 
                     ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 

เช้า  เชค็เอาท ์(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
10.00 น. แวะเที่ยวชม “มองช้างคาเฟ”่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คชัชาชแ์ฟนตาซโีชว”์ Kassha Fantasy Show วันละ 3 รอบคอื 
11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุก
ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน้ำช้าง, ขี่ช้างชม
ธรรมชาติ, ให้อาหารช้าง 
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บ่าย เข้าชม “ตลาดนำ้ 4 ภาค พทัยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศย้อน
ยุคของตลาดน้ำ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื้นบ้านจากทุกภาค พร้อม
เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 

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

โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์และเพือ่ความปลอดภยัของผู้เดนิทางเปน็สำคญั 

 
อตัราคา่บรกิาร : Red Hot Pattaya เทีย่วเกาะลา้น เล่นนำ้หาดแสม 2 วัน 1 คนื 
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 ตลุาคม 2565 นีเ้ทา่นัน้ 

Red Planet Hotel PATTAYA 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 ทา่น 799.- ขออภัย 
ไม่มีบริการ
ห้องพัก

สำหรับ 3 ท่าน 

 
(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1) 

500.- 

 
 

250.- 

 
 

400.- 
Private 10-12 ท่าน 799.- 

Private 8-9 ท่าน 899.- 
Private 6-7 ท่าน 999.- 
Private 4-5 ท่าน 1,299.- 

 

https://www.redplanethotels.com/th/
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หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทาง
ได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านข้ึนไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ 
Art In Paradise และบริการอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทย เป็นการทดแทน 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 
1.ค่าห้องพัก 1 คืนสำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Red Planet Pattaya (ไม่รวมอาหารเช้า) 
2.ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  3.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

 
การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง  
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 
 
Optional Tour : ART IN PARADISE ท่านละ 180 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเท่านัน้) 

พิพิธภัณฑ์สามมิต ิART IN PARADISE เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น. ให้ทุกท่านได้เข้าชมสุดยอด
เทคโนโลยี AR ที่ทำให้ภาพวาดเหมือนมีชีวิต สามารถพ่นไฟ กางปีกบิน ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินภายในห้องแอร์

เย็นฉ่ำแสนสบาย 
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Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเท่านัน้) 

"ปราสาทสจัธรรม" สุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความหมาย... คือ ความจริงที่แท้ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อ
คนทั้งมวล (รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักหลัง
ใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เน้ือแข็งที่รับน้ำหนักได้ดี เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้
สักทองในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบให้หลุดจาก
กรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอก
สลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการนำเสนอเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา 
ศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก 
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Optional Tour :  (จองกอ่นการเดินทางเทา่นั้น) 
ดำนำ้เกาะแสมสาร ทา่นละ 600 บาท พรอ้มบรกิารถา่ยภาพใต้นำ้ฟรีๆ ๆๆ ไมจ่ำกดั 

10.30 น. พร้อมกันทีท่่าเรอืสนิรุง่ฟา้ สังเกตป้ายต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่
พนักงานต้อนรับ / คุณลูกค้าสามารถนำรถมาจอดที่สะพานท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้องอาบน้ำ
บริการฟรี) 
ควรเตรียม :  กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต 

ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น 
11.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปท่ีเกาะแสมสาร และจุดดำน้ำต่างๆ ให้ทุกท่านได้
สนกุกับกจิกรรมทางน้ำอย่างเตม็อิ่มบรกิารถา่ยภาพใต้นำ้ใหก้ับทกุทา่นฟรี พร้อมอุปกรณ์
หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม  ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และ
เครื่องดื่มท่ีท่านชื่นชอบ นำไปเป็นเสบียงรับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยน
เสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าเข้าอุทยาน 50 บาท ลูกค้าชำระที่เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พัทยาฮาเฮ “เทีย่วเกาะลา้น เล่นน ้าหาดตาแหวน” 2 วัน 1 คนื Red Hot Pattaya   NEW  !  

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ 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

