
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัแพ็คเกจ APD01-04 

วนัแรก ทา่เรอื OCEAN MARINA – ลอ่งเรอืยอรช์ – มือ้ค า่ TalayDay 

โปรดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบไดต้ามอธัยาศยั 
เพือ่ไวเ้ป็นเสบยีงสว่นตวัของทา่น *บนเรอื* 

 

09.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่เรอื OCEAN MARINA สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” 

(โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ) 

 
ควรเตรยีม :  รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตัว หมวก รม่ สายชารท์ 

ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น บนเรอืมหีอ้งอาบน ้า เตรยีมพร็อบ 

เตรยีมชดุสวยๆ ไปเปลีย่นถา่ยรปูเยอะๆ เอาใหคุ้ม้ไปเลย 

09.30 น. น าทา่นลอ่งเรอืยอรช์ออกเดนิทางสูแ่หลง่ด าน ้าดปูะการังทีเ่หมาะสมตามฤดกูาล

และสภาพอากาศ (กรณทีีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจ้ัดขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) จากนัน้ใหท้กุทา่นไดส้นุกกบักจิกรรมทางน า้อยา่ง

สนุกสนานพรอ้มอปุกรณ์บรกิารฟร ีถังแชเ่ครือ่งดืม่, เตาป้ิงยา่ง, แพยางแฟนซ ี

Sub Board เรอืแคนู หนา้กากด าน ้า พรอ้มเสือ้ชชูพี (อปุกรณ์ประจ าเรอือาจ

เปลีย่นแปลงไปตามเรอืแตล่ะล า) พรอ้มรับบรกิารน ้าดืม่, น ้าแข็ง และผลไม ้

ตอ้นรับฟร ีทัง้นีท้า่นสามารถเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่สว่นตัวของทา่นขึน้มา

รับประทานบนเรอืไดต้ามอธัยาศัย 

 

13.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอื Ocean Marina จากนัน้ใหท้กุทา่น

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก-เชค็อนิ แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

17.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ  TALAYDAY RESTAURANT & BAR จอมเทยีน  

1.ผัดฉ่าทะเล 2.กระพงลยุสวน 3.ตม้ย าทะเลรสจัด 4.กุง้อบวุน้เสน้ 5.หมกึนึง่มะนาว 



 
 
 
 
 
 
 
 

6.ผัดผักรวมมติร 7.กุง้ผัดกระเทยีมพรกิขีห้นูสวน 8.ผลไมร้วม 9.ขา้วสวย 10.น ้าแข็ง+น ้าดืม่ 

 

เปลีย่นมือ้ค า่เป็น : ซฟีู้ ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ทา่นละ 200 บาท อิม่ไมอ่ ัน้ไมจ่ ากดัเวลา 
(จองลว่งหนา้เทา่น ัน้) 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) 
 

           
 

           
 

 

 สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

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 จากวตัถดุบิทีท่า่นตกได ้พเิศษ บรกิารขา้วตม้ซฟีู้ ดรอบ
ดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

23.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พทัยา จากนัน้ให ้
ทกุทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก แลว้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วนัทีส่อง Legend Siam - ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่นอสิระตามอธัยาศัย หรอืเทีย่วตามรายการ 

Optional Tour ทีท่า่นตอ้งการ (การเชค็เอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา อาจท าให ้

ทา่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

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

พพิธิภัณฑส์ามมติ ิART IN PARADISE เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่10.00 – 18.00 น. ใหท้กุทา่น
ไดเ้ขา้ชมสดุยอดเทคโนโลย ีAR ทีท่ าใหภ้าพวาดเหมอืนมชีวีติ สามารถพน่ไฟ กางปีกบนิ ที่
จะท าใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิภายในหอ้งแอรเ์ย็นฉ ่าแสนสบาย 

 

 

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 ้
เนือ้แข็งทีร่ับน ้าหนักไดด้ ีเชน่ ไมต้ะเคยีนทอง ไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมเ้ต็ง ไมส้กัทองในการสรา้ง 
เป็นสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัยทีถ่กูสรา้งขึน้ในแผน่ดนิรัชกาลที ่9 ซึง่ออกแบบใหห้ลดุจาก
กรอบสถาปัตยกรรมไทยดัง้เดมิ แตย่ดึกรรมวธิแีบบโบราณในการสรา้ง เชน่ ใชก้ารยดึตอ่ไม ้
ดว้ยการเขา้เดอืย ตอกสลัก เขา้ลิม่ เขา้หางเหยีย่ว โดยไมใ่ชต้ะปเูลยแมแ้ตน่อ้ย แนวคดิหลัก
ตอ้งการน าเสนอเรือ่งความเชือ่ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จรยิธรรม อารยธรรม และ
วัฒนธรรมอนัดงีามของชาวเอเชยีตะวันออก 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optional Tour : เทีย่วเกาะลา้น-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองกอ่นการเดนิทาง) 

09.30 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 
10.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท้สูเ่กาะลา้น (กรณทีีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอื

ไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) ถงึเกาะลา้น (หาดตา
แหวน) สง่ทา่นทีท่า่เทยีบเรอื ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลน่น ้าชายหาดตามอธัยาศัย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ SUKKEE Beach Resort 
บรกิารทา่นดว้ยเมนู “ขา้วผดัฮาวาย” หรอื 
“ขา้วกระเพราทะเล” พรอ้มน า้ดืม่ (โปรดแจง้
เมนูทีต่อ้งการกอ่นเดนิทาง) 
ส าหรบัคณะ  8-10 ทา่น บรกิารทา่นดว้ยเมนู 
1.ปลากะพงนึง่มะนาว 2.ผัดขีเ้มากุง้ 3.ปลาหมกึ
ผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพรกิเผา 5.ย าทะเลรวมมติร 6.ไขเ่จยีวหมสูบั 7.แกงจดื
เตา้หูห้มสูบั(หมอ้ไฟ) 8.ผลไมร้วม 9.ขา้วสวย 10.น ้าดืม่+น ้าแข็ง  

 อิม่หน าส าราญดแีลว้หลังอาหารใหท้า่นไดพ้ักผอ่นทีช่ายหาดอสิระตาม
อธัยาศัย หรอืจะเชา่มอเตอรไ์ซคข์บัเทีย่วรอบเกาะก็สามารถสอบถามไดจ้าก
พนักงานของ SUKKEE RESORT 

15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท้กลับสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย 
พัทยา จากนัน้ใหท้กุทา่นเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

 

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 แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตัว 
หมวก รม่ สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

11.00 น. น าทา่นออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท๊ (กรณีทีท่า่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้าม
เวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาทา่นแวะไปทีเ่กาะ
แสมสาร และจดุด าน ้าตา่งๆ ใหท้กุทา่นไดส้นุกกบักจิกรรมทางน า้อยา่งเต็ม
อิม่บรกิารถา่ยภาพใตน้ า้ใหก้บัทกุทา่นฟร ีพรอ้มอปุกรณ์หนา้กากด าน ้า, 
เสือ้ชชูพี และบรกิารน ้าดืม่  ทัง้นีท้า่นสามารถเตรยีมอาหาร ของทานเลน่ และ
เครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ น าไปเป็นเสบยีงรับประทานบนเรอืไดต้ามอธัยาศัย 

  
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอื ใหท้กุทา่นไดอ้าบน ้าช าระลา้ง

รา่งกายและเปลีย่นเสือ้ผา้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ: ราคายังไมร่วมคา่เขา้อทุยาน 50 บาท ลกูคา้ช าระทีเ่จา้หนา้ทีอ่ทุยาน 
 

บา่ย เขา้ชม Legend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนดม์ารค์แหง่การทอ่งเทีย่วเหนอื

จนิตนาการของสยามประเทศ ทอ่งเทีย่วปลอดภัยไรก้งัวล อากาศปลอดโปรง่ 

เปิดใหบ้รกิารต ัง้แตเ่วลา 10.00-18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ขา้เทีย่วชม ถา่ยภาพ

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ยกเวน้โซน รักดอก The Portrait มคีา่บรกิารทา่นละ 180 

บาท) นอกจากนีย้ังมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคาเริม่ตน้ที ่250 บาท 

 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร : ไอเลฟิยอรช์ พทัยา 2 วนั 1 คนื 

ราคาพเิศษนีใ้ชส้ าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นีเ้ทา่น ัน้ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 8-10 ทา่น 2,999.- 3,200.-  
(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 

1,000.- 

 
500.- 

 
1,000.- Private 11-15 ทา่น 2,499.- 2,700.- 

Private 16-20 ทา่น 1,999.- 2,200.- 
 

 

FX HOTEL Pattaya  https://www.furama.com/fx/pattaya   

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 8-10 ทา่น 2,999.- 3,200.-  
(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 

1,000.- 

 
500.- 

 
1,000.- Private 11-15 ทา่น 2,499.- 2,700.- 

Private 16-20 ทา่น 1,999.- 2,200.- 

 

 

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

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 8-10 ทา่น 3,199.- 3,400.-  
(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 

1,200.- 

 
700.- 

 
1,400.- Private 11-15 ทา่น 2,699.- 2,900.- 

Private 16-20 ทา่น 2,199.- 2,400.- 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 8-10 ทา่น 3,099.- 3,300.-  
(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 

1,100.- 

 
600.- 

 
1,200.- Private 11-15 ทา่น 2,599.- 2,800.- 

Private 16-20 ทา่น 2,099.- 2,300.- 
 

D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/    

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 8-10 ทา่น 3,199.- 3,400.-  
(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 

1,200.- 

 
700.- 

 
1,400.- Private 11-15 ทา่น 2,699.- 2,900.- 

Private 16-20 ทา่น 2,199.- 2,400.- 

 
หมายเหต ุ: เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร  

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีร้วม 

1.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก 1 คนืตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เรอืน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบใุนรายการ 

5.คา่ประกนัอบุัตเิหตทุางเรอื 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 

 


