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วนัแรก สตัหบี > ทา่เรอื – เกาะแสมสาร - พทัยา 

โปรดเตรยีมอาหารและเครื2องดื2มที2ทา่นชื2นชอบไดต้ามอธัยาศยั 
เพื2อไวเ้ป็นเสบยีงสว่นตวัของทา่น *บนเรอื* 

 
10.30 น. พรอ้มกนัที,ทา่เรอืสนิรุง่ฟ้า สงัเกตป้ายตอ้นรับ  (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ / 

คณุลกูคา้สามารถนํารถมาจอดที,สะพานทา่เรอืไดโ้ดยมคีา่บรกิาร 100 บาท พรอ้มหอ้งอาบนํQา
บรกิารฟร)ี 
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ควรเตรยีม :  กางเกงขาส ัDน รองเทา้แตะ ชดุวา่ยนํQา แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตวั หมวก รม่ สาย
ชารต์ ยาประจําตวั ของใชส้ว่นตวัอื,นๆ ที,จําเป็น 

 
11.00 น. นําทา่นออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท๊ (กรณีที,ทา่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอ

สงวนสทิธิใ̀นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาทา่นแวะไปที,เกาะแสมสาร และจดุดํานํQาตา่งๆ ให ้
ทกุทา่นไดส้นกุกบักจิกรรมทางนํ Dาอยา่งเต็มอิ,มบรกิารถา่ยภาพใตนํ้ Dาใหก้บัทกุทา่นฟร ี
พรอ้มอปุกรณห์นา้กากดํานํQา, เสืQอชชูพี และบรกิารนํQาดื,ม  ทั QงนีQทา่นสามารถเตรยีมอาหาร ของ
ทานเลน่ และเครื,องดื,มที,ทา่นชื,นชอบ นําไปเป็นเสบยีงรับประทานบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั 

รอบเรอืดาํนํ Dาดปูะการงั 
ประเภททัวร ์ 08.00-11.00 น. 11.00-14.00 น. 14.00-17.00 น. 

Join Tour  (เสาร-์อาทติย)์ X รอบเดยีวเทา่น ั.น X 
Private Tour  P P P 

 กรณีที,สภาพอากาศแปรปรวนหรอืเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ที,ทําใหไ้มส่ามารถออกเรอืเดนิทางไปดํา
นํQาได ้ทวัรจ์ะปรับเปลี,ยนรายการใหท้า่นไปรับประทานอาหารซฟีู้ดบฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมววิ 360 
องศาที, Pattaya Tower เป็นการทดแทน 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื ใหท้กุทา่นไดอ้าบนํQาชาํระลา้งรา่งกายและเปลี,ยน
เสืQอผา้ สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางมุง่หนา้สูพั่ทยา (อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั) 

เย็น จากนัQนใหท้กุทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที,พัก-เชค็อนิ แลว้พักผอ่นตามอธัยาศยัที, Red 
Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/  สะดวกสบายเดนิไปชายหาด
พัทยาไดใ้น 5 นาท ีหรอืจะไปเดนิเลน่ชอ้ปปิQงใหเ้ย็นฉํ,าใน Central Marina กเ็พยีงแคข่า้ม
ถนนไปกถ็งึแลว้ (อาหารคํ,าอสิระตามอธัยาศยั) 

 
 
วนัที\สอง Legend Siam - ทอ่งเที\ยวตามอธัยาศยั – เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

เชา้  อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 
12.00 น. เชค็เอา้ท ์(การเชค็เอา้ทเ์กนิกําหนดเวลา อาจทําใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิ) 
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บา่ย เขา้ชมฟร ีLegend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนดม์ารค์แหง่การทอ่งเที,ยวเหนอืจนิตนาการ
ของสยามประเทศ ทอ่งเที,ยวปลอดภยัไรก้งัวล อากาศปลอดโปรง่ เปิดใหบ้รกิารตั Qงแตเ่วลา 
10.00-18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ขา้เที,ยวชม ถา่ยภาพโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ยกเวน้โซน รักดอก 
The Portrait มคีา่บรกิารทา่นละ 180 บาท) นอกจากนีQยงัมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคา
เริ,มตน้ที, 250 บาท 

 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารปรบัเปลี\ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัDงนีDเพื\อประโยชนแ์ละเพื\อความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
อตัราคา่บรกิาร : Red Hot Pattaya ทวัรด์าํนํ Dาเกาะแสมสาร สตัหบี 2 วนั 1 คนื 
ราคาพเิศษนีQใชสํ้าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นีDเทา่น ัDน 

Red Planet Hotel https://www.redplanethotels.com/th/   
จํานวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 
พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBม
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 999.-  
ขออภัย 

ไมม่บีรกิารหอ้งพัก
สาํหรับ 3 ทา่น 

 
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
600.- 

 
 

250.- 

 
 

400.- 
Private 3 ทา่น 1,499.- 
Private 4 ทา่น 1,199.- 
Private 5 ทา่น 1,099.- 
Private 6 ทา่น 999.- 

 
หมายเหต ุ: เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร *Join tour ออกเดนิทางทกุวันเสารห์รอือาทติย ์ 

 

อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีDรวม 
1.คา่หอ้งพัก 1 คนืสําหรับ 2 ทา่น ที,โรงแรม Red Planet Pattaya (ไมร่วมอาหารเชา้) 
2.คา่เรอืนําเที,ยวตามที,ระบใุนรายการ  3.คา่ประกนัอบุตัเิหตทุางเรอื 
*กรณีที,นักทอ่งเที,ยวไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึ,งสว่นใดหรอืทั Qงหมด ถอืเป็นความสมคัรใจของนักทอ่งเที,ยวเอง ผูจั้ด
ขอสงวนสทิธิใ̀นการคนืเงนิทกุกรณี 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม :  
1.ภาษีมลูคา่เพิ,ม และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 2.คา่ใชจ้า่ยอื,นใดที,ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ 

 
การเลื\อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเลื,อนการเดนิทางได ้1 ครั Qง โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 
 
 
 
 



 

@PlayfulTor “สตัหบี ดํานํ-าดปูะการังเกาะแสมสาร” Red Hot Pattaya MAY-JULY 2022    

 
Optional Tour :  เพิ\มมืDอคํ\า  ซฟีู้ ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ทา่นละ 399 บาท อิ\มไมอ่ ัDนไมจ่าํกดัเวลา 
(จองลว่งหนา้เทา่น ัDน) ณ รา้นอาป๋า บฟุเฟ่ตท์ะเลเผา (สาขาจอมเทยีนสายสอง) 
� บรกิารอาหารซฟีู้ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ตั Qงแตเ่วลา 15.00-23.00 
� อาหารซฟีู้ด กุง้ หอย ป ูปลา พรอ้มอาหารอื,นๆ ของหวาน นํQาแข็ง และนํQาดื,ม 
� รวมเตายา่ง ไมจํ่ากดัเวลา (ทานอาหารเหลอืปรับขดีละ 50 บาท) 
� มดีนตร/ีตลก แสดง (นําเครื,องดื,มมาคดิคา่เปิดขวด 60 บาท) 
 

           
 

           
 
 
 

 Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัDน) 

 
18.00 น. รอตอ้นรับทา่นที,ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย 
18.30 น. พรอ้มออกเดนิทางดว้ยเรอืใหญม่าตรฐานอปุกรณค์รบครันที,ทมีเรอืไดเ้ตรยีมไวใ้ห ้� เบ็ด

ตกหมกึ � นํQาดื,ม-นํQาแข็ง-ถงัแชเ่ครื,องดื,ม � เตาปิQงยา่ง-เครื,องครัว-เครื,องปรงุ � นํQาจิQม
ซฟีู้ดรสเจ็บ - วาซาบ ิ- โชย ุ� พรอ้มบรกิารทาํซาซมิสิดๆ จากวตัถดุบิที\ทา่นตกได ้
พเิศษ บรกิารขา้วตม้ซฟีู้ ดรอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี

23.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา จากนัQนใหท้กุทา่นเดนิ
ทางเขา้สูโ่รงแรมที,พัก แลว้พักผอ่นตามอธัยาศยั 

RECOMMEND! รายการหา้มพลาด “ลอ่งเรอืตกหมกึ” 
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Optional Tour : ART IN PARADISE ทา่นละ 180 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัCน) 

พพิธิภณัฑส์ามมติ ิART IN PARADISE เปิดใหบ้รกิารตั Qงแต ่10.00 – 18.00 น. ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ชมสดุ
ยอดเทคโนโลย ีAR ที,ทําใหภ้าพวาดเหมอืนมชีวีติ สามารถพน่ไฟ กางปีกบนิ ที,จะทําใหท้กุทา่น
เพลดิเพลนิภายในหอ้งแอรเ์ย็นฉํ,าแสนสบาย 

 

Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัDน) 

"ปราสาทสจัธรรม" สดุยอดสถาปัตยกรรมที,เปี,ยมลน้ดว้ยความหมาย... คอื ความจรงิที,แท ้เสน้ทาง
ทอ่งเที,ยวเพื,อคนทั Qงมวล (รองรับผูใ้ชร้ถเข็น) : Tourism For All ตื,นตาตื,นใจเมื,อเห็น "ปราสาทสจั
ธรรม" ปราสาทไมแ้กะสลกัหลงัใหญ ่ทรงไทยจัตรุมขุ สงูกวา่ 100 เมตร ใชไ้มเ้นืQอแข็งที,รับนํQาหนักไดด้ ี
เชน่ ไมต้ะเคยีนทอง ไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมเ้ต็ง ไมส้กัทองในการสรา้ง เป็นสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมยัที,
ถกูสรา้งขึQนในแผน่ดนิรัชกาลที, 9 ซึ,งออกแบบใหห้ลดุจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั Qงเดมิ แตย่ดึ
กรรมวธิแีบบโบราณในการสรา้ง เชน่ ใชก้ารยดึตอ่ไมด้ว้ยการเขา้เดอืย ตอกสลกั เขา้ลิ,ม เขา้หางเหยี,ยว 
โดยไมใ่ชต้ะปเูลยแมแ้ตน่อ้ย แนวคดิหลกัตอ้งการนําเสนอเรื,องความเชื,อ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา 
จรยิธรรม อารยธรรม และวฒันธรรมอนัดงีามของชาวเอเชยีตะวนัออก 
 

 

Optional Tour : เที\ยวเกาะลา้น-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองกอ่นการเดนิทาง) 
09.30 น. รอรบัทา่นที\ทา่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจดุคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮา

เฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
 โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัDน รองเทา้แตะ ชดุวา่ยนํQา แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตวั หมวก รม่ 

สายชารต์ ยาประจําตวั ของใชส้ว่นตวัอื,นๆ ที,จําเป็น 
10.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท้สูเ่กาะลา้น (กรณีที,ทา่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา 

ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ̀นการคนืเงนิทกุกรณี) ถงึเกาะลา้น (หาดตาแหวน) สง่ทา่นที,ทา่เทยีบ
เรอื ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลน่นํQาชายหาดตามอธัยาศยั 



 

@PlayfulTor “สตัหบี ดํานํ-าดปูะการังเกาะแสมสาร” Red Hot Pattaya MAY-JULY 2022    

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ SUKKEE Beach Resort 
บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ขา้วผดัฮาวาย” หรอื “ขา้ว
กระเพราทะเล” พรอ้มนํ Dาดื\ม (โปรดแจง้เมนูที, ตอ้งการ
กอ่นเดนิทาง) 
สาํหรบัคณะ  8-10 ทา่น บรกิารทา่นดว้ยเมนู 1.ปลา
กะพงนึ,งมะนาว 2.ผัดขีQเมากุง้ 3.ปลาหมกึผัดฉ่า 4.หอย
ลายผัดพรกิเผา 5.ยําทะเลรวมมติร 6.ไขเ่จยีวหมสูบั 7.แกงจดืเตา้หูห้มสูบั(หมอ้ไฟ) 8.
ผลไมร้วม 9.ขา้วสวย 10.นํQาดื,ม+นํQาแข็ง  

 อิ,มหนําสําราญดแีลว้หลงัอาหารใหท้า่นไดพั้กผอ่นที,ชายหาดอสิระตามอธัยาศยั หรอืจะ
เชา่มอเตอรไ์ซคข์บัเที,ยวรอบเกาะกส็ามารถสอบถามไดจ้ากพนักงานของ SUKKEE 
RESORT 

15.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท้กลบัสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา 
จากนัQนใหท้กุทา่นเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 


