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รหัสโปรแกรม : 23804 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 

SET 2 : ซฟู้ีดบฟุเฟ่ต ์+ พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ+ มองชา้งคาเฟ่ + ตลาดน า้ 4 ภาค + Legend Siam 
 

วนัแรก พทัยา - ซฟู้ีดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา 

14.00 น. ทา่นสามารถเช็คอนิเขา้สูท่ ีพ่กัไดห้ลงัเวลา 14.00 น.เป็นตน้ไป  

 

15.00 น. ใหบ้รกิารอาหารซฟู้ีดบุฟเฟ่ตท์ะเลเผา (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงาน

ตอ้นรับ) 

 

ซฟู้ีดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา อิม่ไมอ่ ัน้ไมจ่ ากดัเวลา  
 ณ รา้นอาป๋า บฟุเฟ่ตท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 

 บรกิารอาหารซฟีู้ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ตัง้แตเ่วลา 15.00-23.00 
 อาหารซฟีู้ด กุง้ หอย ป ูปลา พรอ้มอาหารอืน่ๆ ของหวาน น ้าแข็ง และน ้าดืม่ 
 รวมเตายา่ง ไมจ่ ากดัเวลา (ทานอาหารเหลอืปรับขดีละ 50 บาท) 
 มดีนตร/ีตลก แสดง (น าเครือ่งดืม่มาคดิคา่เปิดขวด 60 บาท) 
 

           
 

           
 

 

 หลังอาหารใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิตามที่

ทา่นตอ้งการ 
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Optional Tour : The Alcazar Cabaret Show Pattaya 

 

มาแลว้นกัทอ่งเทีย่วจา๋ Alcazar Show ทีท่กุคนอยากไดอ้ยากด ูพรอ้มกลบัมาเปิดท า
การแสดงแลว้ต ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ท าการแสดงทกุวนัจนัทร,์ พุธ, ศกุร ์
และเสาร ์วนัละ 2 รอบ 17.30 น. และ 19.00 น. 

 

 

 

Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 

 
 

 
18.00 น. รอตอ้นรับทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย 
18.30 น. พรอ้มออกเดนิทางดว้ยเรอืใหญม่าตรฐานอปุกรณ์ครบครันทีท่มีเรอืไดเ้ตรยีมไว ้

ให ้ เบ็ดตกหมกึ  น ้าดืม่-น ้าแข็ง-ถังแชเ่ครือ่งดืม่  เตาป้ิงยา่ง-

เครือ่งครัว-เครือ่งปรงุ  น ้าจิม้ซฟีู้ดรสเจ็บ - วาซาบ ิ- โชย ุ พรอ้มบรกิาร
ท าซาซมิสิดๆ จากวตัถุดบิทีท่า่นตกได ้พเิศษ บรกิารขา้วตม้ซฟู้ีดรอบ
ดกึแสนอรอ่ยปรุงสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

 

23.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา จากนัน้ให ้
ทกุทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก แลว้พักผอ่นตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง มองชา้งคาเฟ่ – ตลาดน า้ 4 ภาค พทัยา – Legend Siam 

                     ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00 

  (ยกเวน้โรงแรม Red Planet ไมม่บีรกิารอาหารเชา้) 

10.00 น. พพิธิภณัฑส์ามมติ ิART IN PARADISE เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่10.00 – 

18.00 น. ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ชมสดุยอดเทคโนโลย ีAR ทีท่ าใหภ้าพวาดเหมอืนมี

ชวีติ สามารถพ่นไฟ กางปีกบนิ ทีจ่ะท าใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิภายในหอ้งแอร์

เย็นฉ ่าแสนสบาย 

12.00 แวะเทีย่วชม “มองชา้งคาเฟ่” เปิดใหบ้รกิารทกุวันตัง้แต ่10.00-19.00 น. มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ พรอ้มชมการแสดง “คชัชาชแ์ฟนตาซโีชว”์ 

Kassha Fantasy Show วันละ 3 รอบคอื 11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยดุ

เพิม่รอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ  ทีจ่ะใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพ

สวยๆ ยังมกีจิกรรมตา่งใหไ้ดร้ว่มสนุกกนัดว้ยน๊า เชน่ อาบน ้าชา้ง, ขีช่า้งชม

ธรรมชาต,ิ ใหอ้าหารชา้ง 

บา่ย เขา้ชม “ตลาดน า้ 4 ภาค พทัยา” พรอ้มตอ้นรับทกุทา่นแวะมาชม-ชมิ-ชอ้ป-

แชะ๊ กบับรรยากาศยอ้นยคุของตลาดน ้า ใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย 

พรอ้มของอรอ่ยพืน้บา้นจากทกุภาค พรอ้มเก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

 เขา้ชม Legend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนดม์ารค์แหง่การทอ่งเทีย่วเหนือ

จนิตนาการของสยามประเทศ ทอ่งเทีย่วปลอดภัยไรก้งัวล อากาศปลอดโปรง่  
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เปิดใหบ้รกิารต ัง้แตเ่วลา 10.00-18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ขา้เทีย่วชม ถ่ายภาพโดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย (ยกเวน้โซน รักดอก The Portrait มคีา่บรกิารทา่นละ 180 บาท) 

นอกจากน้ียังมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคาเริม่ตน้ที ่250 บาท 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 

"ปราสาทสจัธรรม" สดุยอดสถาปัตยกรรมทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความหมาย... คอื ความจรงิทีแ่ท ้
เสน้ทางทอ่งเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล (รองรับผูใ้ชร้ถเข็น) : Tourism For All ตืน่ตาตืน่ใจเมือ่เห็น 
"ปราสาทสจัธรรม" ปราสาทไมแ้กะสลักหลังใหญ ่ทรงไทยจัตรุมขุ สงูกวา่ 100 เมตร ใชไ้ม ้
เน้ือแข็งทีร่ับน ้าหนักไดด้ ีเชน่ ไมต้ะเคยีนทอง ไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมเ้ต็ง ไมส้กัทองในการสรา้ง 
เป็นสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัยทีถ่กูสรา้งขึน้ในแผ่นดนิรัชกาลที ่9 ซึง่ออกแบบใหห้ลดุจาก
กรอบสถาปัตยกรรมไทยดัง้เดมิ แตย่ดึกรรมวธิแีบบโบราณในการสรา้ง เชน่ ใชก้ารยดึตอ่ไม ้
ดว้ยการเขา้เดอืย ตอกสลกั เขา้ลิม่ เขา้หางเหยีย่ว โดยไมใ่ชต้ะปเูลยแมแ้ตน่อ้ย แนวคดิหลัก
ตอ้งการน าเสนอเรือ่งความเชือ่ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จรยิธรรม อารยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดงีามของชาวเอเชยีตะวันออก 

Optional Tour :  (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 
ด าน า้เกาะแสมสาร ทา่นละ 600 บาท พรอ้มบรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ฟรีๆ ๆๆ ไมจ่ ากดั 

10.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่เรอืสนิรุง่ฟ้า สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง 
Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ / คณุลกูคา้สามารถน ารถมาจอดทีส่ะพานทา่เรอืไดโ้ดยมี
คา่บรกิาร 100 บาท พรอ้มหอ้งอาบน ้าบรกิารฟร)ี 
ควรเตรยีม :  กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แว่นกนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 

หมวก รม่ สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
11.00 น. น าทา่นออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ท (กรณทีีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้าม

เวลา ผูจ้ัดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาทา่นแวะไปทีเ่กาะ
แสมสาร และจดุด าน ้าตา่งๆ ใหท้กุทา่นไดส้นุกกบักจิกรรมทางน า้อยา่งเต็ม
อิม่บรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ใหก้บัทกุทา่นฟร ีพรอ้มอปุกรณ์หนา้กากด าน ้า, 
เสือ้ชชูพี และบรกิารน ้าดืม่  ทัง้น้ีทา่นสามารถเตรยีมอาหาร ของทานเลน่ และ
เครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ น าไปเป็นเสบยีงรับประทานบนเรอืไดต้ามอัธยาศัย 

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอื ใหท้กุทา่นไดอ้าบน ้าช าระลา้ง
รา่งกายและเปลีย่นเสือ้ผา้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ: ราคายังไมร่วมคา่เขา้อทุยาน 50 บาท ลกูคา้ช าระทีเ่จา้หนา้ทีอ่ทุยาน 
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อตัราคา่บรกิาร : โปร 777 SET 2 : ซฟู้ีดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา พทัยา 2 วนั 1 คนื 

ราคาพเิศษนี้ใชส้ าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 ตลุาคม 2565 นีเ้ทา่น ัน้ 

Red Planet Hotel PATTAYA https://www.redplanethotels.com/th/   
จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 777.-  

ขออภัย 

ไมม่บีรกิาร

หอ้งพัก

ส าหรับ 3 ท่าน 

 

 

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

500.- 

 

 

250.- 

 

 

500.- 

Private 10-12 ท่าน 777.- 

Private 8-9 ท่าน 888.- 

Private 6-7 ท่าน 999.- 

Private 4-5 ท่าน 1,111.- 

 

M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/   

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ท่านขึน้ไป 999.- 1,200.-  

 

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

800.- 

 

 

500.- 

 

 

1,000.- 

Private 10-12 ท่าน 999.- 1,200.- 

Private 8-9 ท่าน 1111.- 1,300.- 

Private 6-7 ท่าน 1,222.- 1,400.- 

Private 4-5 ท่าน 1,333.- 1,500.- 

 

PATTAYA SEAVIEW  https://www.pattayaseaviewhotel.com/     

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ท่านขึน้ไป 1,111.- 1,300.-  

 

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

900.- 

 

 

600.- 

 

 

1,200.- 

Private 10-12 ท่าน 1,222.- 1,400.- 

Private 8-9 ท่าน 1,333.- 1,500.- 

Private 6-7 ท่าน 1,444.- 1,600.- 

Private 4-5 ท่าน 1,555.- 1,700.- 

 

https://www.redplanethotels.com/th/
http://www.mhotel.co.th/
https://www.pattayaseaviewhotel.com/
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หมายเหต ุ: เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร 

*Join tour 

- ออกเดนิทางทกุวันเสาร ์และออกเดนิทางไดเ้มือ่มผีูร้ว่มเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไป 

- กรณีมผีูร้ว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น จะเปลีย่นรายการเป็นลอ่งเรอืตกหมกึ, หรอืบฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ด 

 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

1. รายการสง่เสรมิการขายนีส้ามารถท าการจองไดจ้นถงึวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 

สิน้สดุเวลา 18.00 น. 

2. ผูจ้องจะตอ้งท าการจองและช าระเงนิเต็มจ านวนภายในเวลาทีก่ าหนดตามขอ้ 1. 

3. เมือ่ท าการจองและช าระเงนิแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้แตส่ามารถโอนสทิธิใ์หแ้ก่

ผูอ้ ืน่ได ้

4. สามารถใชส้ทิธิเ์ขา้พกัไดจ้นถงึวนั 30 ตลุาคม 2565 และเช็คเอา้ทภ์ายในวนัที ่

31 ตลุาคม 2565 

5. จะตอ้งท าการส ารองหอ้งพกัไมน่อ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเขา้พกั 

6. การซือ้ทวัรเ์สรมิหรอืรายการเสรมิ (Optional) จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้

เทา่น ัน้จงึจะไดร้าคาตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก 1 คนืตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบใุนรายการ 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตทุางเรอื 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจ้ัดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 
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ไปเทีย่ว ไปเทีย่ว ไปเทีย่ว 

 

 7 เดอืน 7 โปรพัทยา 777 

 จองไดต้ัง้แตว่ันนี้ถงึ 15 กรกฎาคม 65 เทา่นัน้ และสามารถใชเ้ดนิทางเขา้พักได ้

ถงึ 30 ตลุาคม 2565 (เช็คเอาท ์31) 

เลอืกโปรแกรมทีใ่ชแ่ลว้ไปกบัคนทีช่อบ  

SET 1 เทีย่วเกาะลา้น (+) Art In Paradise + หอ้งพกัพทัยา 1 คนื 

SET 2 ซฟีู้ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา (+) Art In Paradise + หอ้งพกัพัทยา 1 คนื 

SET 3 ลอ่งเรอืตกหมกึ (+) Art In Paradise + หอ้งพกัพทัยา 1 คนื 

จะเลอืก SET ไหนๆ เทีย่วราคาเดยีวเทา่นัน้ 777 ม ี3 โรงแรมใหเ้ลอืก 

 - RED PLANET PATTAYA ทา่นละ 777.- (ไมร่วมอาหารเชา้) 

 - M PATTAYA HOTEL ทา่นละ 999.- (รวมอาหารเชา้) 

 - PATTAYA SEAVIEW ทา่นละ 1,111.- (รวมอาหารเชา้) 

 

วนัที ่2 ของทกุ SET เทีย่ว AIP+มองชา้ง+ตลาดน า้+รเีจนดส์ยาม 

 

จองไดต้ัง้แตว่นันี้ถงึวนัที ่15 กรกฎาคม 65 

ใชส้ทิธิเ์ขา้พกัไดถ้งึวนัที ่31 ตลุาคม 65 

ส ารองหอ้งพักลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเขา้พกั 

จองและช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่นัน้ 

จองและช าระเงนิแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้แตโ่อนสทิธิใ์หผู้อ้ ืน่ได ้
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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