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รหัสโปรแกรม : 26295 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

  

วนัแรก  เช็คอนิทีพั่ก – อาหารกลางวนั – ลอ่งเรือตกหมกึ 

14.00 น. ตอ้นรับทา่นสู่โรงแรมทีท่า่นไดเ้ลอืกไว ้ให้ท่านได้เช็คอินและเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

**แนะน าใหท้า่นจัดสรรเวลาเพ่ือเตรยีมเสบียงขึน้เรอื ไมว่า่จะเป็นอาหาร ของทานเลน่ 

และเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ หากตอ้งการของสด เชน่ กุง้หอยปูปลา 

แนะน าใหท้่านซือ้ทีต่ลาดลานโพธิ ์สดและด ีราคามติรภาพ 

 

17.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ....... 

  ณ สวนอาหารเรอืนไทย พัทยากลาง (ส าหรับท่านที่ซ้ือโปรแกรม Join Tour) 

ชุดส ำรับ 2 ท่ำน    : ไก่อบเรือนไทย, ย ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย ำไก่ใบมะขำมอ่อน 

ชุดส ำรับ 4 ท่ำน    : ไก่อบเรือนไทย, ย ำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มย ำไก่ใบมะขำมอ่อน, ปลำกะพงทอดน ้ำปลำ 

ชุดส ำรับ 6-8 ท่ำน : ไก่อบเรือนไทย, ส้มต ำไทยเม็ดมะม่วงหิมพำนต์, ย ำหมูยอเรือนไทย, ปลำกระพงทอดสำมรส  

                           แกงส้มผักรวมปลำทอด, ต้มย ำไก่ใบมะขำมอ่อน, ผัดผักรวมมิตร 

(ทุกส ำรับเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวย ผลไม้รวม และน ้ำดื่ม) 

 

ณ  TALAYDAY RESTAURANT & BAR จอมเทยีน (ส าหรับคณะ Private) 

1.ผัดฉ่ำทะเล 2.กระพงลุยสวน 3.ต้มย ำทะเลรสจัด 4.กุ้งอบวุ้นเส้น 5.หมึกนึ่งมะนำว 

6.ผัดผักรวมมิตร 7.กุ้งผัดกระเทียมพริกข้ีหนูสวน 8.ผลไม้รวม 9.ข้ำวสวย 10.น ้ำแข็ง+น ้ำดื่ม 
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เปลีย่นมือ้ค ่าเป็น : ซฟูีด้บฟุเฟต่ท์ะเลเผา ทา่นละ 200 บาท อิม่ไมอ่ัน้ไมจ่ ากดัเวลา (จองลว่งหน้าเทา่นัน้) ณ รา้น

อาป๋า บฟุเฟต่ท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 

 บริกำรอำหำรซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ทะเลเผำ ตั้งแต่เวลำ 15.00-23.00 

 อำหำรซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลำ พร้อมอำหำรอื่นๆ ของหวำน น ้ำแข็ง และน ้ำดื่ม 

 รวมเตำย่ำง ไม่จ ำกัดเวลำ (ทำนอำหำรเหลือปรับขีดละ 50 บำท) 

 มีดนตรี/ตลก แสดง (น ำเครื่องดื่มมำคิดค่ำเปิดขวด 60 บำท) 

 

           
 

           
 

 

 

18.00 น. รอรับทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจดุคดักรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรด

แสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ)  

 
18.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้  เบ็ดตกหมึก  น ้า

ดื่ม-น ้าแข็ง-ถังแช่เครื่องดื่ม  เตาปิ้ งย่าง-เครื่องครัว-เครื่องปรุง  น ้าจ้ิมซีฟูด้รสเจ็บ - วาซา

บิ - โชยุ  พิเศษ ข้าวตม้ซฟูีด้รอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสิรฟ์บนเรอื ฟรี 

 
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปตกหมึกได้ ทัวร์จะ

ท ำกำรเปลี่ยนโปรแกรมน ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทสัจธรรม 

23.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่

โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง  รายการทอ่งเที่ยวแนะน า มองชา้งคาเฟ ่– ตลาดน ้า 4 ภาค พัทยา 

                      ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย - เดนิทางกลบั โดยสวสัดิภาพ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) 

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเทีย่วตำมรำยกำร Optional Tour ทีท่ำ่น

ตอ้งกำร (กำรเช็คเอ้ำท์เกินก ำหนดเวลำ อำจท ำให้ท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม) 

10.00 น. แวะเที่ยวชม “มองชา้งคาเฟ”่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม พร้อมชมการแสดง “คัชชาชแ์ฟนตาซโีชว”์ Kassha Fantasy Show วันละ 3 รอบคือ 

11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพ่ิมรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่าน

ได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน ้าช้าง, ข่ีช้างชมธรรมชาติ, 

ให้อาหารช้าง 

บ่าย เข้าชม “ตลาดน ้า 4 ภาค พัทยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศ

ย้อนยุคของตลาดน ้า ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพ้ืนบ้านจากทุกภาค 

พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ 

  

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นได้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนแ์ละเพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 

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

พิพิธภัณฑ์สามมิติ ART IN PARADISE เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น. ให้ทุกท่านได้เข้าชมสุดยอด

เทคโนโลยี AR ที่ท าให้ภาพวาดเหมือนมีชีวิต สามารถพ่นไฟ กางปีกบิน ที่จะท าให้ทุกท่านเพลิดเพลินภายในห้อง

แอร์เย็นฉ ่าแสนสบาย 
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Optional Tour : ปราสาทสัจธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเท่านัน้) 

"ปราสาทสัจธรรม" สุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ ยมล้นด้วยความหมาย... คือ ความจริงที่แท้ เส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือ

คนทั้งมวล (รองรับผู้ใช้รถเข็น) : Tourism For All ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลัก

หลังใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งที่รับน ้าหนักได้ดี เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง 

ไม้เต็ง ไม้สักทองในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างข้ึนในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซ่ึงออกแบบให้

หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้า

เดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหย่ียว โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการน าเสนอเรื่องความเช่ือ 

ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก 

 

 

Optional Tour :  (จองกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ด าน า้เกาะแสมสาร ทา่นละ 600 บาท พรอ้มบรกิารถา่ยภาพใตน้ ้าฟรีๆ ๆๆ ไมจ่ ากดั 

10.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรอืสนิรุง่ฟา้ สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ 

/ คุณลูกค้าสามารถน ารถมาจอดที่สะพานท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้องอาบน ้าบริการฟรี) 

ควรเตรียม :  กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะ ชุดวา่ยน ้า แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต 

ยาประจ าตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จ าเป็น 

11.00 น. น าท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำลงเรือได้ตำมเวลำ ผู้จัดขอสงวน

สิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปที่เกาะแสมสาร และจุดด าน ้าต่างๆ ให้ทุกท่านได้

สนกุกบักจิกรรมทางน า้อย่างเต็มอิ่มบรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ใหก้บัทกุทา่นฟร ีพร้อมอุปกรณ์

หน้ากากด าน ้า, เส้ือชูชีพ และบริการน ้าดื่ม  ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และ

เครื่องดื่มที่ท่านช่ืนชอบ น าไปเป็นเสบียงรับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย 

  

14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน ้าช าระล้างร่างกายและเปลี่ยน

เสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ : รำคำยังไม่รวมค่ำเข้ำอุทยำน 50 บำท ลูกค้ำช ำระที่เจ้ำหน้ำที่อุทยำน 
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Optional Tour : เที่ยวเกาะล้าน-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองก่อนการเดินทาง) 

09.30 น. รอรับทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจดุคดักรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรด

แสดง Voucher แก่พนักงำนต้อนรับ)  

 
 โปรดเตรียม  : กางเกงขาสัน้ รองเทา้แตะ ชุดว่ายน ้า แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต 

ยาประจ าตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จ าเป็น 

10.00 น. ออกเดินทางด้วยเรอืสปีดโบท้สู่เกาะลา้น (กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำลงเรือได้ตำมเวลำ ผู้จัดขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หำดตำแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้

อิสระเล่นน ้าชายหาดตามอัธยาศัย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ CHOKUN (โชกนุ)  

บรกิำรท่ำนดว้ยเมน ู“ขำ้วผดัไก/่หม”ู + ตม้ย ำกุง้ 1 ชำม + ผลไม ้+ โคก้และน ำ้แขง็ (1 ชุด

ส ำหรับ 2 ท่ำน) 

ส าหรบัคณะ 8-10 ทา่น  บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลำกะพงนึ่งมะนำว 2.ผัดข้ีเมำกุ้ง 3.ปลำหมึก

ผัดฉ่ำ 4.หอยลำยผัดพริกเผำ 5.ย ำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้ำหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 

8.ผลไม้รวม 9.ข้ำวสวย 10.น ้ำดื่ม+น ้ำแข็ง  

 อิ่มหน าส าราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่า

มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของทางร้านโชกุน 

 
 

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางโดยเรอืสปีดโบท้กลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุก

ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร : ลอ่งเรอืตกหมกึ คกึทัง้คนื 2 วนั 1 คนื 

ราคาพิเศษนี้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้ส าหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มนีาคม 2566 นี้เทา่นัน้ 

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

จ านวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวเพ่ิม

ท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,690.- 1,800.-  

(ผู้ใหญ่ 2+ 

เด็ก1) 

800.- 

 

 

600.- 

 

 

1,200.- 

Private 10-14 ท่าน 1,990.- 2,100.- 

Private 15-19 ท่าน 1,790.- 1,900.- 

Private 20-24 ท่าน 1,690.- 1,800.- 

Private 25-30 ท่าน 1,590.- 1,700.- 

.. 

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

จ านวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวเพ่ิม

ท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,790.- 1,900.-  

(ผู้ใหญ่ 2+ 

เด็ก1) 

900.- 

 

 

700.- 

 

 

1,400.- 

Private 10-14 ท่าน 2,090.- 2,200.- 

Private 15-19 ท่าน 1,890.- 2,000.- 

Private 20-24 ท่าน 1,790.- 1,900.- 

Private 25-30 ท่าน 1,690.- 1,800.- 

 

 

A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/    

จ านวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวเพ่ิม

ท่านละ 

พักต่อ 

(ห้อง/คืน) 

Join Tour 2 ทา่น 1,990.- 2,100.- (ผู้ใหญ่ 2+ 

เด็ก1) 

1,100.- 

 

900.- 

 

1,800.- Private 10-14 ท่าน 2,190.- 2,300.- 

Private 15-19 ท่าน 1,990.- 2,100.- 

Private 20-30 ท่าน 1,890.- 2,000.- 

 

http://www.mhotel.co.th/
https://www.pattayaseaviewhotel.com/
http://www.a-onenewwingpattaya.com/
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หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทาง

ได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านข้ึนไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมปราสาทสัจธรรม

เป็นการทดแทน 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  2.ค่าห้องพัก 1 คนืตามที่ระบุในรายการ 

3.ค่าเรือน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ 

5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรือยกเลกิการเดนิทาง 

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

