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โปรแกรมทัวร์
เกาะเสม็ด – พัทยา – อัลคาซ่ าโชว์ – เมืองจาลอง
ตลาดนา้ 4 ภาค – ปราสาทไม้ สัจธรรม
(5 วัน 4 คืน)
วันแรก : น่าน – ระยอง
18.00 น.

คณะให้การต้อนรับ จัดเตรี ยมสัมภาระเตรี ยมพร้อมออกเดินทางสู่จงั หวัดระยองโดยรถตูป้ รับอากาศหลังคา
สูง พร้อมบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ระยอง– ท่าเรื อบ้านเพ – เกาะเสม็ด – พัทยา–อัลคาซ่า โชว์ (B-D)
06.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
16.00 น.
18.00 น.
20.30 น.
22.00 น.

ถึง “จุดแวะพักมอเตอร์เวย์” ทาภารกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
หลังอาหารจากนั้นให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยนชุดว่ายน้ า หรื อกางเกงขาสั้น
หลังจากนั้นนาคณะลงเรื อ เพือ่ เดินทางสู่เกาะล้าน
เดินทางถึงเกาะเสม็ด นาท่านข้ามเกาะโดยเรื อโดยสาร หลังจากนั้นให้ท่านได้เล่นน้ า ดาน้ า หรื อจะ
สนุกสนานกับเครื่ องเล่นทางน้ า เช่น สกูตเตอร์, เรื อเร็ว, บานาน่า โบ๊ต (อาหารไม่รวมในรายการ)
นาคณะเดินทางกลับฝั่งพร้อมกับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พทั ยา Check in เข้าพักที่โรงแรม แกรนด์โชลเลย์
รับประทานเย็นอาหารทะเลสดๆแบบซีฟดู๊ (มื้อที่2)
พาท่านเดินทางชมการแสดง “อัลคาซ่า โชว์” ชมโชว์สุดอลังการของเหล่าสาวสวยประเภทสอง
กลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : เมืองจาลอง – ตลาดน้ า 4 ภาค – ปราสาทไม้สจั ธรรม – บางแสน (B-D)
07.00 น.
08.00น.

11.30 น.

15.15น.

17.00 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
ออกเดินทางจากโรงแรม นาท่าเยีย่ มชมเมืองจาลอง สถานที่รวบรวมสถาปั ตยกรรมชั้นนาของในประเทศ
และต่างประเทศ จาลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สาคัญ ด้วยอัตราส่วนย่อ 1 ต่อ 25 โดยแบ่งเป็ นเมือง
จาลองสยาม และเมืองจาลองยุโรป ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่ ท่านจึงเหมือนกับได้เดินทางทัว่ ไทยและทัว่ โลก
ภายในวันเดียว (ในยามค่าคืนจะมีการเปิ ดไฟประดับอย่างสวยงาม)
ออกเดินทางท่องเที่ยวยังตลาดน้ า ๔ ภาค พัทยา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมความหลากหลายทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยทั้ง ๔ ภาค ซึ่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้และภาคอีสาน ไว้ดว้ ยกัน เรี ยกได้วา่ ตลาดน้ า ๔ ภาค ภายในตลาดน้ าแห่งนี้มีพพิ ธิ ภัณฑ์ ๑ สยาม ซึ่ง
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่รวบรวมงานฝี มือหัตถกรรมไม้สกั ทองที่มีอายุเก่าแก่ แกะสลักไว้มากมาย ซึ่งช่างไม้ได้นามา
แกะสลักตามคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม อีก
ทั้งยังมีอาหารและสินค้าฝี มือหัตถกรรมหลากหลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคจัดจาหน่ายให้เลือกซื้อ
และรับประทานทั้งในเรื อนชานและบนเรื อ (อาหารกลางวันไม่รวมในรายการ)
นาท่านออกเดินทางต่อเพือ่ เที่ยวชมปราสาทไม้สจั ธรรม (Unseen Thailand) สถาปั ตยกรรมไม้แกะสลักที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้เพียงตัวเดียว ชาวบ้านเรี ยกชื่อปราสาทแห่ งนี้โดยทัว่ ไป
ว่า "วังโบราณ" หรื อ "ปราสาทไม้" ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมเป็ นมรดก
ของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของศาสนาในฐานะเป็ นเครื่ องค้ าจุนโลก โดยเน้นหลักสาคัญคือ
"ก่อกาเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบตั ทิ ้งั 4" ปราสาทสัจธรรม ได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่ง
ท่องเที่ยวดีเด่น
(ในตอนเย็นท่านยังสามมารถออกมาพายเรื อคะยัคเล่นได้)
นาท่าน Check in เข้าพักที่ โรงแรม บ้านพักนานาชาติบางแสน พัทยา ชลบุรี (ระดับ 4ดาว) หรื อเทียบเท่า
พาท่านรับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู๊ด ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที4่ )
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วันที่สี่ : บางแสน–หนองมน – น่าน (B-D)
07.00 น.
10.30 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้ท่านเล่นน้ า ถ่ายภาพความประทับใจ
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เตรี ยมตัวเก็บสัมภาระเพือ่ เดินทางกลับอาลาบางแสน แวะซื้อของฝากที่ตลาดหนองมนหรื อ“ตลาดแสนสุข”
เป็ นตลาดที่เจริ ญในด้านการค้าที่สุดในจังหวัดชลบุรี สองฟากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าเรี ยงรายยาวสุด
ลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว และแต่ร้านก็ละลานตาไปด้วยของฝากนานาชนิด(อาหารกลางวันไม่รวมในรายการ)
หลังจากนั้นออกเดินทางเพือ่ กลับจังหวัดน่าน
แวะรับประทานอาหารเย็น ที่จงั หวัดนครสวรรค์ (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางกลับน่าน

วันที่หา้ : น่าน
03.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
สิ่งที่ควรนาติดตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรู ป
- รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ
- ชุดเล่นน้ า, ชุดว่ายน้ า
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
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ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตู/้ รถบัสปรับอากาศ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม 6 มื้อ
- ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าเรื อข้ามเกาะ
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
- ค่าของฝาก ของที่ระลึกหรื อของใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาบน้ าที่ชายหาด
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
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บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี ไทยพาณิ ชย์
ออมทรัพย์
น่าน
732-2-29271- 7
น.ส จิรพรรณ รังษี กสิกรไทย
ออมทรัพย์
ปั ว
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836 , 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

