
พัทยาฮาเฮ “นอนเกาะลา้น เลน่น า้หาดตาแหวน” 2 วัน 1 คนื JULY-OCT 2022 

 

รหัสโปรแกรม : 23967 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น (หาดตาแหวน) 

10.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจดุคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ 

“พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
 โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 

หมวก รม่ สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

11.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท้สูเ่กาะลา้น (กรณีทีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืได ้

ตามเวลา ผูจ้ัดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) ถงึเกาะลา้น (หาดตาแหวน) 

สง่ทา่นทีท่า่เทยีบเรอื ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ไปฝากสมัภาระไวท้ีล่็อบบีข้องรสีอรท์ 

SEALEY Resort Koh Larn (เช็คอนิ 14.00 น.เป็นตน้ไป) 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ CHOKUN (โชกนุ) 
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ส าหรบัเดนิทาง 2-6 ทา่น บรกิารทา่นดว้ยเมนู “ขา้วผดัไก/่หม”ู + ตม้ย า

กุง้ 1 ชาม + ผลไม ้+ โคก้และน า้แข็ง (1 ชดุส าหรับ 2 ทา่น) 

ส าหรบัลกูคา้ 8 ทา่นขึน้ไป บรกิารทา่นดว้ยเมนู 1.ปลากะพงนึง่มะนาว 2.ผัดขี้

เมากุง้ 3.ปลาหมกึผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพรกิเผา 5.ย าทะเลรวมมติร 6.ไขเ่จยีว

หมสูบั 7.แกงจดืเตา้หูห้มสูบั(หมอ้ไฟ) 8.ผลไมร้วม 9.ขา้วสวย 10.น ้าดืม่+

น ้าแข็ง  

 อิม่หน าส าราญดแีลว้หลังอาหารใหท้า่นไดพ้ักผอ่นทีช่ายหาดอสิระตามอัธยาศัย 

หรอืจะเชา่มอเตอรไ์ซคขั์บเทีย่วรอบเกาะก็สามารถสอบถามไดจ้ากพนักงานของ

ทางรา้นโชกนุ 

 

เย็นย า่. ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัชายหาดในยามค า่คนืตามอธัยาศยั (อสิระ

อาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 
 

วนัทีส่อง มองชา้งคาเฟ่ – ตลาดน า้ 4 ภาค พทัยา – Legend Siam 

                     ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 

เชา้  อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั  (เชค็เอาท ์11.00 น. การเชค็เอาทเ์กนิ

ก าหนดเวลา อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

11.00 น. ใหท้า่นไดเ้ช็คเอาทแ์ลว้น าสมัภาระลงเรอืสปีดโบท้สง่ทา่นทีท่า่เรอืบาลฮีาย และ

หากทา่นยังพอมเีวลาทา่นสามารถเขา้ไปทอ่งเทีย่วยังสถานทีเ่หลา่นี้ได ้
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 ..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 

เปิดใหบ้รกิารต ัง้แตเ่วลา 10.00-18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ขา้เทีย่วชม ถ่ายภาพ

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ยกเวน้โซน รักดอก The Portrait มคีา่บรกิารทา่นละ 180 

บาท) นอกจากน้ียังมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคาเริม่ตน้ที ่250 บาท 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร : นอนเกาะลา้น เลน่น า้หาดตาแหวน โดยเรอื Speed Boat 2 วนั 1 คนื 

ราคาพเิศษนี้ใชส้ าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 ตลุาคม 2565 นีเ้ทา่น ัน้ 

 

SEALEY Resort Koh Larn 
จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

 

2 ท่านขึน้ไป 

 

1,699.- 

 

1,699.- 

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

800.- 
 

700.- 

 

1,400.- 

 

หมายเหต ุ: เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร 

 

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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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

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

