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วนัแรก พทัยา ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย – เกาะลา้น – เลน่น า้หาดตาแหวน 

09.30 น. รอรบัทา่นทีท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจุดคดักรอง สังเกตป้ายตอ้นรับ 

“พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
 

 โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 

หมวก ร่ม สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

10.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท้สูเ่กาะลา้น (กรณีทีท่่านไม่สามารถมาลงเรอืได ้

ตามเวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) ถงึเกาะลา้น (หาดตาแหวน) 

สง่ท่านทีท่่าเทยีบเรอื ใหทุ้กท่านไดอ้สิระเลน่น ้าชายหาดตามอัธยาศัย (อาหาร

กลางวันอสิระตามอัธยาศยั) 

*กรณีเกดิเหตสุดุวสิยัหรอืสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยท าใหไ้ม่สามารถเดนิทาง

ไปเทีย่วเกาะลา้นได ้ทัวรจ์ะท าการเปลีย่นโปรแกรมน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์

สามมติ ิArt In Paradise และทานอาหารกลางวนัทีส่วนอาหารเรอืนไทย 

เป็นการทดแทน 

Optional Tour : ด าน า้เกาะสากทา่นละ 200 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 

10.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท๊สูเ่กาะสาก ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

ด าน ้าดปูะการงั และสนุกสนานกับเครือ่งเลน่ทางน ้าเชน่ แพยาง พายเรอืคายกั 
พายSUP Board หว่งยางแฟนซ ี สไลเดอร ์สมควรแกเ่วลาน าทุกท่านเดนิทาง
สู ่หาดตาแหวน เกาะลา้น  

 

15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท๊กลับสูท่่าเรอืแหลมบาลฮีาย 

พัทยา จากนัน้ใหทุ้กท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก-เช็คอนิ แลว้พักผ่อนตาม

อัธยาศัยที ่Red Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/  

สะดวกสบายเดนิไปชายหาดพัทยาไดใ้น 5 นาท ีหรอืจะไปเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงให ้

https://www.redplanethotels.com/th/
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เย็นฉ ่าใน Central Marina ก็เพยีงแคข่า้มถนนไปก็ถงึแลว้ (อาหารค ่าอสิระตาม

อัธยาศยั) 

เพิม่มือ้ค า่ : ซฟู้ีดบุฟเฟ่ตท์ะเลเผา ทา่นละ 399 บาท อิม่ไมอ่ ัน้ไมจ่ ากดัเวลา (จอง

ลว่งหนา้เทา่น ัน้) ณ รา้นอาป๋า บุฟเฟ่ตท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 

 บรกิารอาหารซฟีู้ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ตัง้แตเ่วลา 15.00-23.00 
 อาหารซฟีู้ด กุง้ หอย ป ูปลา พรอ้มอาหารอืน่ๆ ของหวาน น ้าแขง็ และน ้าดืม่ 
 รวมเตาย่าง ไม่จ ากัดเวลา (ทานอาหารเหลอืปรับขดีละ 50 บาท) 
 มดีนตร/ีตลก แสดง (น าเครือ่งดืม่มาคดิคา่เปิดขวด 60 บาท) 
 

           
 

           
 

 

 Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทาง
เทา่น ัน้) 

 
18.00 น. รอตอ้นรบัท่านทีท่่าเรอืแหลมบาลฮีาย 
18.30 น. พรอ้มออกเดนิทางดว้ยเรอืใหญ่มาตรฐานอปุกรณ์ครบครนัทีท่มีเรอืไดเ้ตรยีมไว ้

ให ้ เบ็ดตกหมกึ  น ้าดืม่-น ้าแข็ง-ถังแชเ่ครือ่งดืม่  เตาป้ิงย่าง-

เครือ่งครัว-เครือ่งปรงุ  น ้าจิม้ซฟีู้ดรสเจ็บ - วาซาบ ิ- โชยุ  พรอ้มบรกิาร

ท าซาซมิสิดๆ จากวตัถุดบิทีท่า่นตกได ้พเิศษ บรกิารขา้วตม้ซฟู้ีดรอบ
ดกึแสนอรอ่ยปรุงสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

23.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา จากนัน้ให ้
ทุกท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก แลว้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

RECOMMEND! รายการหา้มพลาด “ลอ่งเรอืตกหมกึ” 
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วนัทีส่อง Legend Siam - ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั – เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

เชา้  อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์(การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา อาจท าใหท้่านมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

บา่ย เขา้ชมฟร ีLegend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนดม์ารค์แหง่การท่องเทีย่วเหนือ

จนิตนาการของสยามประเทศ ทอ่งเทีย่วปลอดภัยไรก้งัวล อากาศปลอดโปร่ง 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00-18.00 น. ใหท้่านไดเ้ขา้เทีย่วชม ถ่ายภาพโดย

ไม่เสยีคา่ใชจ่้าย (ยกเวน้โซน รักดอก The Portrait มคีา่บรกิารท่านละ 180 

บาท) นอกจากนีย้ังมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคาเริม่ตน้ที ่250 บาท 

 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร : Red Hot Pattaya เทีย่วเกาะลา้น เลน่น า้หาดแสม 2 วนั 1 คนื 

ราคาพเิศษนี้ใชส้ าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นีเ้ทา่น ัน้ 

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

2 ท่านๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ท่านๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ท่านละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 799.-  

ขออภัย 

ไม่มบีรกิาร

หอ้งพัก

ส าหรับ 3 ท่าน 

 

 

(ผูใ้หญ่ 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.- 

 
หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบไม่เสยีค่าบรกิาร *Join tour ออกเดนิทางทุกวันเสารห์รอือาทติย ์และออก

เดนิทางไดเ้มือ่มผีูร่้วมเดนิทาง 8 ท่านขึน้ไป กรณีมผีูร่้วมเดนิทางนอ้ยกว่า 8 ท่าน จะเปลีย่นรายการใหเ้ขา้ชม

พพิธิภัณฑส์ามมติ ิArt In Paradise และบรกิารอาหารกลางวันทีส่วนอาหารเรอืนไทย เป็นการทดแทน 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.คา่หอ้งพัก 1 คนืส าหรับ 2 ท่าน ทีโ่รงแรม Red Planet Pattaya (ไม่รวมอาหารเชา้) 

2.คา่เรอืน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  3.คา่ประกันอบุัตเิหตทุางเรอื 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไม่ใชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักท่องเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

https://www.redplanethotels.com/th/
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 2.คา่ใชจ่้ายอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทุกกรณี 

Optional Tour : ART IN PARADISE ทา่นละ 180 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเท่าน ัน้) 

พพิธิภัณฑส์ามมติ ิART IN PARADISE เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่10.00 – 18.00 น. ใหทุ้กท่าน

ไดเ้ขา้ชมสดุยอดเทคโนโลย ีAR ทีท่ าใหภ้าพวาดเหมอืนมชีวีติ สามารถพ่นไฟ กางปีกบนิ ที่
จะท าใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิภายในหอ้งแอรเ์ย็นฉ ่าแสนสบาย 

 

Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 

"ปราสาทสจัธรรม" สดุยอดสถาปัตยกรรมทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความหมาย... คอื ความจรงิทีแ่ท ้
เสน้ทางท่องเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล (รองรับผูใ้ชร้ถเขน็) : Tourism For All ตืน่ตาตืน่ใจเมือ่เห็น 

"ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไมแ้กะสลักหลังใหญ่ ทรงไทยจัตรุมุข สงูกวา่ 100 เมตร ใชไ้ม ้
เนื้อแขง็ทีร่ับน ้าหนักไดด้ ีเชน่ ไมต้ะเคยีนทอง ไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมเ้ตง็ ไมสั้กทองในการสรา้ง 

เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยทีถู่กสรา้งขึน้ในแผ่นดนิรัชกาลที ่9 ซึง่ออกแบบใหห้ลดุจาก
กรอบสถาปัตยกรรมไทยดัง้เดมิ แตย่ดึกรรมวธิแีบบโบราณในการสรา้ง เชน่ ใชก้ารยดึตอ่ไม ้

ดว้ยการเขา้เดอืย ตอกสลัก เขา้ลิม่ เขา้หางเหยีย่ว โดยไม่ใชต้ะปเูลยแมแ้ตน่อ้ย แนวคดิหลัก
ตอ้งการน าเสนอเรือ่งความเชือ่ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จรยิธรรม อารยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดงีามของชาวเอเชยีตะวันออก 
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Optional Tour :  (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้) 
ด าน า้เกาะแสมสาร ทา่นละ 600 บาท พรอ้มบรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ฟรีๆ ๆๆ ไมจ่ ากดั 

10.30 น. พรอ้มกันทีท่า่เรอืสนิรุง่ฟ้า สังเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง 

Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ / คณุลกูคา้สามารถน ารถมาจอดทีส่ะพานท่าเรอืไดโ้ดยมี
คา่บรกิาร 100 บาท พรอ้มหอ้งอาบน ้าบรกิารฟร)ี 

ควรเตรยีม :  กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กันแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 
หมวก ร่ม สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

11.00 น. น าท่านออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ท (กรณีทีท่่านไม่สามารถมาลงเรอืไดต้าม
เวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปทีเ่กาะ
แสมสาร และจุดด าน ้าตา่งๆ ใหทุ้กท่านไดส้นุกกบักจิกรรมทางน า้อย่างเต็ม
อิม่บรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ใหก้บัทุกทา่นฟร ีพรอ้มอปุกรณ์หนา้กากด าน ้า, 
เสือ้ชชูพี และบรกิารน ้าดืม่  ทัง้นี้ท่านสามารถเตรยีมอาหาร ของทานเลน่ และ

เครือ่งดืม่ทีท่่านชืน่ชอบ น าไปเป็นเสบยีงรบัประทานบนเรอืไดต้ามอัธยาศัย 
  
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอื ใหทุ้กท่านไดอ้าบน ้าช าระลา้ง

ร่างกายและเปลีย่นเสือ้ผา้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ: ราคายังไม่รวมคา่เขา้อทุยาน 50 บาท ลกูคา้ช าระทีเ่จา้หนา้ทีอ่ทุยาน 

 
 


