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วนัแรก สตัหบี > ทา่เรอื – เกาะแสมสาร - พทัยา 

10.30 น. พรอ้มกนัที,ทา่เรอืสนิรุง่ฟ้า สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่
พนักงานตอ้นรับ / คณุลกูคา้สามารถนํารถมาจอดที,สะพานทา่เรอืไดโ้ดยมคีา่บรกิาร 100 บาท 
พรอ้มหอ้งอาบนํQาบรกิารฟร)ี 

ควรเตรยีม :  กางเกงขาส ัGน รองเทา้แตะ ชดุวา่ยนํQา แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตวั หมวก รม่ สายชารต์ 
ยาประจําตวั ของใชส้ว่นตวัอื,นๆ ที,จําเป็น 
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11.00 น. นําทา่นออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบท๊ (กรณีที,ทา่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวน

สทิธิใ̀นการคนืเงนิทกุกรณี) โดยจะพาทา่นแวะไปที,เกาะแสมสาร และจดุดํานํQาตา่งๆ ใหท้กุทา่นได ้
สนกุกบักจิกรรมทางนํ Gาอยา่งเต็มอิ,มบรกิารถา่ยภาพใตนํ้ Gาใหก้บัทกุทา่นฟร ีพรอ้มอปุกรณ์
หนา้กากดํานํQา, เสืQอชชูพี และบรกิารนํQาดื,ม  ทั QงนีQทา่นสามารถเตรยีมอาหาร ของทานเลน่ และ
เครื,องดื,มที,ทา่นชื,นชอบ นําไปเป็นเสบยีงรับประทานบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั 

 กรณีที,สภาพอากาศแปรปรวนหรอืเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ที,ทําใหไ้มส่ามารถออกเรอืเดนิทางไปดํานํQา
ได ้ทวัรจ์ะปรับเปลี,ยนรายการใหท้า่นไปรับประทานอาหารซฟีู้ดบฟุเฟ่ตพ์รอ้มชมววิ 360 องศาที, 
Pattaya Tower เป็นการทดแทน 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื ใหท้กุทา่นไดอ้าบนํQาชาํระลา้งรา่งกายและเปลี,ยน
เสืQอผา้ สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางมุง่หนา้สูพั่ทยา เพื,อเขา้โรงแรมที,พัก อสิระพักผอ่นตาม
อธัยาศยั 

17.00 น. บรกิารอาหารคํXา ณ สวนอาหารเรอืนไทย  

ชดุสาํรับ 2 ทา่น    : ไกอ่บเรอืนไทย, ยําวุน้เสน้กุง้หมสูบั, ตม้ยําไกใ่บมะขามออ่น 
ชดุสาํรับ 4 ทา่น    : ไกอ่บเรอืนไทย, ยําวุน้เสน้กุง้หมสูบั, ตม้ยําไกใ่บมะขามออ่น, ปลากะพงทอดนํ-าปลา 
ชดุสาํรับ 6-8 ทา่น : ไกอ่บเรอืนไทย, สม้ตําไทยเม็ดมะมว่งหมิพานต,์ ยําหมยูอเรอืนไทย, ทะเลเดอืด,  
                           แกงสม้ผักรวม, ตม้ยําไกบ่า้น, ผัดผักรวม 

(ทกุสาํรับเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย ผลไมร้วม และนํ-าดืSม) 
 

สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลบัสูโ่รงแรมที,พัก อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีXสอง Legend Siam - ทอ่งเทีXยวตามอธัยาศยั – เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 
  จากนัQนใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นอสิระตามอธัยาศยั หรอืเทีXยวตามรายการ Optional Tour ทีX

ทา่นตอ้งการ (การเชค็เอา้ทเ์กนิกําหนดเวลา อาจทําใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิ) 

บา่ย เขา้ชม Legend Siam (เลเจนด ์สยาม) แลนดม์ารค์แหง่การทอ่งเที,ยวเหนอืจนิตนาการของ
สยามประเทศ ทอ่งเที,ยวปลอดภยัไรก้งัวล อากาศปลอดโปรง่ เปิดใหบ้รกิารต ัGงแตเ่วลา 10.00-
18.00 น. ใหท้า่นไดเ้ขา้เที,ยวชม ถา่ยภาพโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (ยกเวน้โซน รักดอก The 
Portrait มคีา่บรกิารทา่นละ 180 บาท) นอกจากนีQยงัมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุไทย ในราคาเริ,มตน้ที, 250 
บาท 
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รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  
อาจมกีารปรบัเปลีXยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัGงนีGเพืXอประโยชนแ์ละเพืXอความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 
อตัราคา่บรกิาร : สตัหบี ดาํนํ Gาเกาะแสมสาร โดยเรอื Speed Boat 2 วนั 1 คนื 
ราคาพเิศษนีQใชสํ้าหรับการจองและเดนิทางภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นีGเทา่น ัGน 

M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/  «««« 
จํานวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 
พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBมทา่น
ละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 1,499.- 1,700.-  
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
800.- 

 

 
 

500.- 

 
 

1,000.- 
 

Private 6 ทา่น 1,499.- 1,700.- 
Private 5 ทา่น 1,599.- 1,800.- 
Private 4 ทา่น 1,699.- 1,900.- 
Private 3 ทา่น 1,999.- 2,200.- 

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

จํานวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  
2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBม
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 1,599.- 1,800.-  
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
900.- 

 
 

600.- 

 
 

1,200.- 
Private 6 ทา่น 1,599.- 1,800.- 
Private 5 ทา่น 1,699.- 1,900.- 
Private 4 ทา่น 1,799.- 2,000.- 
Private 3 ทา่น 2,099.- 2,300.- 
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FX HOTEL Pattaya  https://www.furama.com/fx/pattaya  «««« 
จํานวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 
พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBม
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 1,499.- 1,700.-  
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
800.- 

 
 

500.- 

 
 

1,000.- 
Private 6 ทา่น 1,499.- 1,700.- 
Private 5 ทา่น 1,599.- 1,800.- 
Private 4 ทา่น 1,699.- 1,900.- 
Private 3 ทา่น 1,999.- 2,200.- 

 

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

2 ทา่นๆ ละ 
พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBม
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 1,699.- 1,900.-  
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
1,000.- 

 
 

700.- 

 
 

1,400.- 
Private 6 ทา่น 1,699.- 1,900.- 
Private 5 ทา่น 1,799.- 2,000.- 
Private 4 ทา่น 1,999.- 2,200.- 
Private 3 ทา่น 2,199.- 2,400.- 

 

D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/   «««« 
จํานวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 
พักหอ้งละ  
3 ทา่นๆ ละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่

พักเดีBยวเพิBม
ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

Join Tour 2 ทา่น 1,699.- 2,000.-  
 

(ผูใ้หญ ่2+เด็ก1) 
1,000.- 

 
 

700.- 

 
 

1,400.- 
Private 6 ทา่น 1,699.- 2,000.- 
Private 5 ทา่น 1,799.- 2,100.- 
Private 4 ทา่น 1,999.- 2,300.- 
Private 3 ทา่น 2,199.- 2,500.- 

 
หมายเหต ุ: เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร  
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อตัราคา่บรกิาร (ตามตารางดา้นบน) นีGรวม 
1.คา่อาหารตามที,ระบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก 1 คนืตามที,ระบใุนรายการ 
3.คา่เรอืนําเที,ยวตามที,ระบใุนรายการ  4.คา่เขา้ชมสถานที,ทอ่งเที,ยวตามระบใุนรายการ 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหตทุางเรอื 
*กรณีที,นักทอ่งเที,ยวไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึ,งสว่นใดหรอืทั Qงหมด ถอืเป็นความสมคัรใจของนักทอ่งเที,ยวเอง ผูจั้ดขอ
สงวนสทิธิใ̀นการคนืเงนิทกุกรณี 
 
อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม :  
1.ภาษีมลูคา่เพิ,ม และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 2.คา่เขา้อทุยานทา่นละ 50 บาท 
3.ทปิเรอืตามความพงึพอใจ   4.คา่ใชจ้า่ยอื,นๆ ที,ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 
การเลืXอนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเลื,อนการเดนิทางได ้1 ครั Qง โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี  
 
 
 
 
 
 
 

Optional Tour ทา่นสามารถเลอืกบรกิารเสรมิไดต้ามตอ้งการ 
 

เปลีXยนมืGอคํXาเป็น : ซฟีู้ ดบฟุเฟ่ตท์ะเลเผา ทา่นละ 200 บาท อิXมไมอ่ ัGนไมจ่าํกดัเวลา (จอง
ลว่งหนา้เทา่น ัGน) 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) 
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Optional Tour : ลอ่งเรอืตกหมกึ ทา่นละ 400 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัGน) 

 
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 จากวตัถดุบิทีXทา่นตกได ้

พเิศษ บรกิารขา้วตม้ซฟีู้ ดรอบดกึแสนอรอ่ยปรงุสดๆ เสริฟ์บนเรอื ฟร ี
23.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืแหลมบาลฮีาย พัทยา จากนัQนใหท้กุทา่นเดนิ

ทางเขา้สูโ่รงแรมที,พัก แลว้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

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

พพิธิภณัฑส์ามมติ ิART IN PARADISE เปิดใหบ้รกิารตั Qงแต ่10.00 – 18.00 น. ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ชมสดุ
ยอดเทคโนโลย ีAR ที,ทําใหภ้าพวาดเหมอืนมชีวีติ สามารถพน่ไฟ กางปีกบนิ ที,จะทําใหท้กุทา่น
เพลดิเพลนิภายในหอ้งแอรเ์ย็นฉํ,าแสนสบาย 
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Optional Tour : ปราสาทสจัธรรม ทา่นละ 450 บาท (จองกอ่นการเดนิทางเทา่น ัGน) 

"ปราสาทสจัธรรม" สดุยอดสถาปัตยกรรมที,เปี,ยมลน้ดว้ยความหมาย... คอื ความจรงิที,แท ้เสน้ทาง
ทอ่งเที,ยวเพื,อคนทั Qงมวล (รองรับผูใ้ชร้ถเข็น) : Tourism For All ตื,นตาตื,นใจเมื,อเห็น "ปราสาทสจัธรรม" 
ปราสาทไมแ้กะสลกัหลงัใหญ ่ทรงไทยจัตรุมขุ สงูกวา่ 100 เมตร ใชไ้มเ้นืQอแข็งที,รับนํQาหนักไดด้ ีเชน่ ไม ้
ตะเคยีนทอง ไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมเ้ต็ง ไมส้กัทองในการสรา้ง เป็นสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมยัที,ถกูสรา้ง
ขึQนในแผน่ดนิรัชกาลที, 9 ซึ,งออกแบบใหห้ลดุจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั Qงเดมิ แตย่ดึกรรมวธิแีบบ
โบราณในการสรา้ง เชน่ ใชก้ารยดึตอ่ไมด้ว้ยการเขา้เดอืย ตอกสลกั เขา้ลิ,ม เขา้หางเหยี,ยว โดยไมใ่ช ้
ตะปเูลยแมแ้ตน่อ้ย แนวคดิหลกัตอ้งการนําเสนอเรื,องความเชื,อ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จรยิธรรม 
อารยธรรม และวฒันธรรมอนัดงีามของชาวเอเชยีตะวนัออก 
 

 

Optional Tour : เทีXยวเกาะลา้น-หาดตาแหวน ทา่นละ 700 บาท (จองกอ่นการเดนิทาง) 
09.30 น. รอรบัทา่นทีXทา่เรอืแหลมบาลฮีาย บรเิวณจดุคดักรอง สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮา

เฮ” (โปรดแสดง Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ)  

 
 โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัGน 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 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ SUKKEE Beach Resort 
บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ขา้วผดัฮาวาย” หรอื “ขา้วกระ
เพราทะเล” พรอ้มนํ GาดืXม (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 

 

 



  

@PlayfulTour  “สตัหบี ดํานํ-าดปูะการังเกาะแสมสาร” MAY-JULY 2022 
  

Optional Tour : ลอ่งเรอืยอรช์ เหมาลาํ 19,500 บาท + คา่เขา้ทา่เรอืทา่นละ 50 บาท รับ
ผูโ้ดยสารสงูสดุ 20 ทา่น มใีหเ้ลอืก 2 ชว่งเวลา เชา้ 09.00-13.00 น. / บา่ย 14.00-18.00 น. 

 
09.00 น. พรอ้มกนัที,ทา่เรอื OCEAN MARINA สงัเกตป้ายตอ้นรับ “พทัยาฮาเฮ” (โปรดแสดง 

Voucher แกพ่นักงานตอ้นรับ) 

 
ควรเตรยีม :  รองเทา้แตะ ชดุวา่ยนํQา แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตวั หมวก รม่ สายชารท์ ยา

ประจําตวั ของใชส้ว่นตวัอื,นๆ ที,จําเป็น บนเรอืมหีอ้งอาบนํQา เตรยีมพร็อบ เตรยีมชดุสวยๆ 
ไปเปลี,ยนถา่ยรปูเยอะๆ เอาใหคุ้ม้ไปเลย 

09.30 น. นําทา่นลอ่งเรอืยอรช์ออกเดนิทางสูแ่หลง่ดํานํQาดปูะการังที,เหมาะสมตามฤดกูาลและ
สภาพอากาศ (กรณีที,ทา่นไมส่ามารถมาลงเรอืไดต้ามเวลา ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ̀นการคนื
เงนิทกุกรณี) จากนัQนใหท้กุทา่นไดส้นกุกบักจิกรรมทางนํ Gาอยา่งสนุกสนานพรอ้ม
อปุกรณบ์รกิารฟร ีถงัแชเ่ครื,องดื,ม, เตาปิQงยา่ง, แพยางแฟนซ ีSub Board เรอืแคนู 
หนา้กากดํานํQา พรอ้มเสืQอชชูพี (อปุกรณป์ระจําเรอือาจเปลี,ยนแปลงไปตามเรอืแตล่ะลํา) 
พรอ้มรับบรกิารนํQาดื,ม, นํQาแข็ง และผลไมต้อ้นรับฟร ีทั QงนีQทา่นสามารถเตรยีมอาหารและ
เครื,องดื,มสว่นตวัของทา่นขึQนมารับประทานบนเรอืไดต้ามอธัยาศยั 

 
13.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื Ocean Marina สง่ทกุทา่นที,ทา่เรอืเดนิทาง

กลบัโดยสวสัดภิาพ 
 

 


