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โปรแกรมทัวร์ บางแสน ท่ องทะเล แสนโรแมนติค
ณ. บางแสนแสงสี เสี ยงเคียงธรรมชาติ (4 วัน 3 คืน)
วันแรก : น่าน – ชลบุรี
20.00 น.

พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเตรี ยมสัมภาระเตรี ยมพร้อมออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี
บริ การอาหารว่างและน้ าดื่มบนรถ

วันที่สอง : กรุ งเทพ –สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว–สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล–บางแสน (B-L-D)
06.00น.
08.30น.

12.00น.
13.30น.
14.30น.

15.30น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯแวะปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัวและหลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ บางแสน จังหวัดชลบุรี
แวะพักรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (มื้อที่1)
เข้าชม สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในสวนสัตว์อาทิ เช่น เข้าชมสวนผีเสื้อเปิ ด ชื่นชม
ความสวยงามของผีเสื้อกว่า 40 ชนิดชมความสามารถของสัตว์ เช่น การแสดงนกแก้วมาร์คอว์เหยีย่ วโฉบ
เหยือ่ ชมกรงนกแบบเปิ ดกว้างใหญ่ไพศาล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารสวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว(มื้อที2่ )
ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ บางแสน
แวะเที่ยวชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่ งมีการแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับเรื่ องราวของทะเล ระบบนิเวศและ สิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยูใ่ นทะเล เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล
แมงกะพรุ น โลมา พะยูน เต่าทะเล และ จระเข้น้ าเค็มรวมถึง สิ่งมีชีวติ ในทะเลยุคดึกดาบรรพ์
ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ เขาสามมุข นาท่านสักการะศาลเจ้าแม่เขาสามมุขถ่ายรู ปกับฝูงลิง, เที่ยวชมวัดฤาษี
ซึ่งมีรูปปั้ นปะติมากรรมแปลกบนเขาสามมุขหลังจากนั้นเดินทางสู่แหลมแท่นเป็ นจุดพักผ่อนและชมวิวที่
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สวยงามอีกแห่งหนึ่ง"แหลมแท่น" เป็ นแหลมในทะเลที่ยนื่ ออกไปไม่มากนักช่วงค่าจะมีผคู ้ นเข้ามาพักผ่อน
กันมากมีร้านขายอาหารทั้ง ส้มตา, อาหารทะเล และเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ
16.30น.
เดินทางเข้าสู่ที่พกั บริ เวณใกล้ๆชายหาดบางแสนจัดเก็บสัมภาระ สนุกสนานกับกิจกรรมชายหาด เช่น
Banana Boat เจ็ทสกี ชื่นชมบรรยากาศชายหาดที่สวยสะอาดกว่าแต่ก่อนอย่างมาก
18.30น.
รับประทานอาหารมื้อค่า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม,รี สอร์ทอิ่มอร่ อยกับ BBQ Seafood (มื้อที3่ )
22.00น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
วันที่สาม : บางแสน–อ่างศิลา–ตึกมหาราช–เขาสามมุข–ตลาดเก่าอ่างศิลา (B-L-D)
06.00 น.
07.30 น.
09.30 น.
10.00 น.

10.30น.
11.30น.

12.00น.

อรุ ณสวัสดิ์ สัมผัสอากาศยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที4่ ) พักผ่อนตามอัธยาศัยและอิสระกับการถ่ายภาพ
ความประทับใจ
พาท่านออกเดินทางสู่ อ่างศิลา
เข้าชม ตึกมหาราช และ ตึกราชินี บริ เวณโค้งอ่าวอ่างศิลา
ซึ่งเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปเป็ น “อาศรัยสถาน”
ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็ นที่พกั ตากอากาศ ชายทะเล
แห่งแรกของไทย “ตึกมหาราช” และ “ตึกราชินี” ปั จจุบนั ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน ด้วยสถาปั ตยกรรมที่ตกแต่งอย่างประณี ต จนกระทัง่ ได้จดั ตั้งเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
นับว่าเป็ นสิ่งล้ าค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยยิง่
เดินทางสู่ ตลาดเก่า 133 ปี อ่างศิลา เพลินเพลินกับการเดินชม สินค้าหลายอย่างมากมายอาหารและ ครก
หินอ่างศิลาหรื อเลือกที่จะหาของว่างรับประทานที่นี่ได้เลย
ออกเดินทางสู่ เขาสามมุขตานานความรักเรื่ องเล่าของหนุ่มสาวคู่รัก "แสน"กับ"มุข"ที่รักกันมากแต่ความ
รักนั้นไม่สมหวัง ทั้งสองจึงได้มาจบชีวติ ลงตามคาสาบานที่ให้ไว้ต่อกันตรงหน้าผาด้านข้างศาล ถือเป็ น
แบบอย่างของความรักที่ซื่อสัตย์ที่เล่าขานกันมาถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านริ มทะเล เขาสามมุข (มื้อที5่ )
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13.00น.
ออกเดินทางกลับนาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก และของกินท้องถิ่นที่ตลาดหนองมน จากนั้นออก
เดินทางต่อ ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับการชมภาพ ภาพยนตร์ต่างๆที่ทางทีมงาน
ได้จดั เตรี ยมให้
18.30 น.
ถึง กรุ งเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที6่ )
19.30 น.
หลังจากอิ่มหนาสาราญแล้วออกเดินทางต่อเพือ่ กลับสู่ จ.น่าน
วันที่สี่ : น่าน
05.00 น.

เดินทางถึง จ.น่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

………….………………………… 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
- ค่าที่พกั 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าเรื อข้ามเกาะ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม 6 มื้อ
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋ 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
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

