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รหัสโปรแกรม : 26296 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

วนัแรก  พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น (หาดตาแหวน) 

10.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บริเวณจดุคดักรอง สังเกตปา้ยต้อนรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรด
แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)  

 
 โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั น รองเทา้แตะ ชุดว่ายน ้า แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยา

ประจ้าตัว ของใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 

11.00 น. ออกเดินทางดว้ยเรอืสปดีโบท้สู่เกาะลา้น (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้
เข้าไปฝากสัมภาระไว้ที่ล็อบบี ของรีสอร์ท Tawaen Beach Resort Koh Larn (เช็คอิน 14.00 น.เป็น
ต้นไป) 

 

 
 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ CHOKUN (โชกนุ) 

สา้หรบัเดนิทาง 2-6 ทา่น บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ขา้วผดัไก/่หม”ู + ตม้ยา้กุง้ 1 ชาม + ผลไม ้+ โคก้
และน า้แขง็ (1 ชุดส้าหรับ 2 ท่าน) 

สา้หรบัลกูคา้ 8 ทา่นขึ นไป บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่งมะนาว 2.ผัดขี เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัด
ฉ่า 4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ย้าทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.
ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.น ้าดื่ม+น ้าแข็ง  

 อ่ิมหน้าส้าราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่า
มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของทางร้านโชกุน 
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15.00 น. น้าท่านสู่เกาะสาก ให้ทกุท่านได้เพลิดเพลินกับการด้าน ้าดูปะการัง และสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นทาง
น ้าเช่น แพยาง พายเรือคายัก พายSUP Board ห่วงยางแฟนซี  สไลเดอร์ สมควรแก่เวลาน้าทุก
ท่านเดินทางสู่ หาดตาแหวน เกาะลา้น (ทริปด้าน ้าจะมีวันละ 1 รอบเท่านั น หากท่านไม่มาตาม
ก้าหนดเวลา ถือว่าท่านยินดีสละสิทธิ์) 

เยน็ย่า้. ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัชายหาดในยามค่า้คนืตามอัธยาศยั (อิสระอาหารค่า้ตามอัธยาศยั) 

 
 
วนัทีส่อง  รายการท่องเทีย่วแนะนา้ มองชา้งคาเฟ ่– ตลาดน า้ 4 ภาค พทัยา 
                      ท่องเที่ยวตามอัธยาศยั - เดนิทางกลบั โดยสวสัดภิาพ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) 
  จากนั นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย (เช็คเอาท์ 11.00 น. การเช็คเอาท์เกิน

ก้าหนดเวลา อาจท้าให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

11.00 น. ให้ท่านได้เช็คเอาท์แล้วน้าสัมภาระลงเรือสปีดโบ้ทส่งท่านที่ท่าเรือบาลีฮาย และหากท่านยังพอมี
เวลาท่านสามารถเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่เหล่านี ได้ 

 ..แวะเที่ยวชม “มองชา้งคาเฟ”่ เปิดให้บริการทุกวันตั งแต่ 10.00-19.00 น. มีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม พร้อมชมการแสดง “คชัชาชแ์ฟนตาซโีชว”์ Kassha Fantasy Show วันละ 3 รอบคือ 
11.30, 13.30 และ 15.30 (วันหยุดเพิ่มรอบเย็น 17.00 น.) นอกจากบรรยากาศเกร๋ๆ ที่จะให้ทุกท่าน
ได้เก็บภาพสวยๆ ยังมีกิจกรรมต่างให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยน๊า เช่น อาบน ้าช้าง, ข่ีช้างชมธรรมชาติ, 
ให้อาหารช้าง 

 

บ่าย เข้าชม “ตลาดน า้ 4 ภาค พทัยา” พร้อมต้อนรับทุกท่านแวะมาชม-ชิม-ช้อป-แช๊ะ กับบรรยากาศ
ย้อนยุคของตลาดน ้า ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย พร้อมของอร่อยพื นบ้านจากทุกภาค 
พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ 
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รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทั งนี เพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเปน็สา้คญั 
อัตราคา่บรกิาร : ดา้น า้เกาะสาก คา้งคนืเกาะลา้น พกั Tawaen Beach Resort โดยเรือ Speed Boat 2 วนั 1 คนื 
ราคาพิเศษนี ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้ส้าหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มนีาคม 2566 นี เทา่นั น 

Tawaen Beach Resort Koh Larn 
จ้านวนผู้เดินทาง พักห้องละ  

2 ท่านๆ ละ 
พักห้องละ  
3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 

พักต่อ 
(ห้อง/คืน) 

 
2 ท่านขึ นไป 

 
2,199.- 

 
2,199.- 

(ผู้ใหญ่ 2+ 
เด็ก1) 
1,200.- 

 
1,300.- 

 
2,500.- 

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
อัตราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นี รวม 
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
2.ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเรือน้าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ   
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ 
5.ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ 
 
อัตราคา่บรกิารนี ไมร่วม :  
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3.ทิปเรือตามความพึงพอใจ 
 
การเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 1 ครั ง 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 
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