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โปรแกรม จันทบุรี ระยอง ปทุมธานี อยุธยา (4 คืน 5 วัน)
วันแรก : จุดนัดหมาย – น่าน – แพร่ - เชียงใหม่
17.00 น.
18.00 น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีไกด์ทวั ร์ของทางบริ ษทั ให้การต้อนรับ
ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ เครื่ องเสียงสมบูรณ์แบบ ร้องเพลงคาราโอ
เกะ ดูหนัง ฟังเพลง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถระหว่างเดินทางแวะเข้าห้องน้ าตามรายทาง

วันที่สอง : จันทบุรี - โอเอซีสซีเวิลด์ - อ่าวคุง้ กระเบน - หาดเจ้าหลาว
06.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
18.30 น.
19.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ ทาธุระส่วนตัวเรี ยบร้อย รับประทานอาหารเช้า (มื้อที1่ )
หลังจากนั้นนาคณะสู่ โอ เอ ซีส ซีเวิลด์ ชมโชว์ความน่ารักแสนรู ้ของโลมาพร้อมการแสดงต่างๆ
อย่างสนุกสนานและตืน่ เต้น
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที2่ )
ต่อจากนั้นเยีย่ มชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่าวคุง้ กระเบน ซึ่งเป็ นโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนใน
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (วิทยากรนาชมบรรยายให้ความรู ้)
นาคณะเข้าสู่ที่พกั ชายหาดเจ้าหลาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที3่ )
เข้าที่พกั รี สอทร์ หาดเจ้าหลาว

วันที่สาม : ระยอง - สวนสมุนไพร - ระยองอควาเรี่ ยม - บ้านเพ - หาดแม่ราพึง
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที4่ )
เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่จงั หวัดระยอง
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10.00 น.
นาทุกท่านศึกษาเรี ยนรู ้ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งมีสมุนไพรหลาย 100 กว่าชนิดที่อยูใ่ น
โครงการ
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่ )
13.00 น.
เดินทางต่อมายัง ระยองอควาเรี่ ยมหรื อสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์น้ าระยอง เป็ นสถานที่ศึกษา ทดลอง
และวิจยั เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ า อีกทั้งเป็ นแหล่งรวบรวมพันธุส์ ตั ว์น้ าที่สวยงามและ
หายาก
14.00 น.
ซื้อของฝากของที่ระลึกตลาดบ้านเพ เป็ นแหล่งจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่ง
ใหญ่ของจังหวัดระยอง เช่น กะปิ น้ าปลา กุง้ แห้ง ปลาหมึก ทุเรี ยนทอด โมบายเปลือกหอย
กรอบรู ป ฯลฯ
15.00 น.
นาคณะเข้าสู่ที่พกั หาดแม่ราพึง พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที6่ )
19.30 น.
เข้าที่พกั รี สอทร์ หาดแม่ราพึง
วันที่สี่ : ปทุมธานี - อพวช - วัดพนัญเชิง - ตลาดน้ าอโยธยา - นครสวรรค์
07.00 น.
08.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที7่ )
เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่จงั หวัดปทุมธานี นาคณะเยีย่ มชมองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช) เป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้ความรู ้กบั ผูเ้ ข้า
ชมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน เพือ่ การพัฒนาประเทศต่อไป
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
นมัสการหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พระพุทธรู ปปูนปั้ น ปางมารวิชยั หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูง
19 เมตร เป็ นที่เคารพสักการะของประชาชนมาแต่โบราณกาล ชาวจีนจะขนานนามหลวงพ่อโต องค์น้ ี
ว่า ซาปอกง
เที่ยวชมตลาดน้ าอโยธยา ตลาดน้ าที่ยอ้ นยุคถึงวิถีชีวติ ของคนอยุธยา ซึ่งรวบรวมของฝากของที่ระลึก
ต่างๆ มากมาย
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16.00 น.
เดินทางต่อสู่จงั หวัดนครสวรรค์ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที9่ )
ซื้อของฝาก เช่น ปลาบ้วง โมจิ กล้วยฉาบ เป็ นต้น
ออกเดินทางกลับภูมิลาเนา พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ ระหว่างเดินทางแวะเข้าห้องน้ าตามรายทาง
วันที่หา้ : ภูมิลาเนา
05.00 น.

เดินทางถึงภูมิลาเนาโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ ตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พกั 2 คืน (หาดเจ้าหลาว หาดแม่ราพึง)
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารว่างบนรถ เช่น น้ าดื่ม นาแข็ง ขนม ลูกอม ผ้าเย็น เป็ นต้น
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าบริ การพิเศษ เช่น ซักอบรี ด ขนยกกระเป๋ า
- ค่าอาหารที่สงั่ พิเศษ
- ค่าเครื่ องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
- ค่าทิปไกด์ เจ้าหน้าที่ คนขับรถ
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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 รังสี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

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

