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โปรแกรมทัวร์
พัทยาเกาะล้าน ตลาดนา้ สี่ ภาค (4 วัน 3 คืน)
วันแรก : น่าน – ชลบุรี
18.00 น.

คณะให้การต้อนรับ จัดเตรี ยมสัมภาระเตรี ยมพร้อมออกเดินทางสู่จงั หวัดชลบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศหลังคา
สูง พร้อมบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ชลบุรี – เกาะล้าน – พัทยา (L-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 เดินทาง
สู่เกาะล้าน
เดินทางถึงเกาะล้าน นาท่านข้ามเกาะโดยเรื อโดยสาร หลังจากนั้นให้ท่านได้เล่นน้ า ดาน้ า หรื อจะสนุกสนาน
กับเครื่ องเล่นทางน้ า เช่น สกูตเตอร์, เรื อเร็ ว, บานาน่า โบ๊ต (ไม่รวมในรายการ)
นาคณะเดินทางกลับฝั่งพัทยาพร้อมกับ Check in เข้าพักที่
โรงแรม แกรนด์โชลเลย์
รับประทานเย็น ณ ห้องอาหาร ร้านลุงไสว (มื้อที่2)
พาท่านเดินทางชมการแสดง “อัลคาซ่า โชว์” ชมโชว์สุดอลังการของเหล่าสาวสวยประเภทสอง
กลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม : พัทยา – ตลาดน้ าสี่ภาค – หนองมน – น่าน (B-D)
07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.

13.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเตรี ยมตัวเก็บสัมภาระเพือ่ เดินทางกลับ
ออกเดินทางจากโรงแรม แวะเที่ยวชมเมืองจาลอง ซึ่งเป็ นสถานที่จาลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่
สาคัญของทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยอัตราส่วนย่อ 1 ต่อ 25 โดยแบ่งเป็ นเมืองจาลองสยาม และเมือง
จาลองยุโรป ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่ ท่านจึงเหมือนกับได้เดินทางทัว่ ไทยและทัว่ โลกภายในวันเดียว ใน
ยามค่าคืนจะมีการเปิ ดไฟประดับอย่างสวยงาม
ออกเดินทาง สู่ ตลาดน้ า ๔ ภาค พัทยา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทยทั้ง ๔ ภาค ซึ่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาค
อีสาน ไว้ดว้ ยกัน เรี ยกได้วา่ ตลาดน้ า ๔ ภาค ภายในตลาดน้ าแห่งนี้มีพพิ ธิ ภัณฑ์ ๑ สยาม ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่
รวบรวมงานฝี มือหัตถกรรมไม้สกั ทองทีม่ ีอายุเก่าแก่ แกะสลักไว้มากมาย ซึ่งช่างไม้ได้นามาแกะสลักตามคติ
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และถ่ายทอดออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม
อีกทั้งยังมีอาหารและสินค้าฝี มือหัตถกรรมหลากหลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคจัดจาหน่ายให้เลือกซื้อ
และรับประทานทั้งในเรื อนชานและบนเรื อ (อาหารกลางวันไม่รวมในรายการ)
จากนั้นให้เวลาท่านได้แวะซื้อของฝาก ที่ตลาดหนองมน และออกเดินทางต่อ สมควรแก่เวลาท่านได้พกั ผ่อน
ตามอัธยาศัย หรื อสนุกสนานกับการชมภาพ ภาพยนตร์ต่างๆที่ทางทีมงานได้จดั เตรี ยมให้
แวะรับประทานอาหารเย็น ที่จงั หวัดนครสวรรค์ (มื้อที4่ ) หลังอาหารเดินทางกลับน่าน

วันที่สี่ : น่าน
03.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงน่านโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
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สิ่งที่ควรนาติดตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรู ป
- รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ
- ชุดเล่นน้ า, ชุดว่ายน้ า
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตู/้ รถบัสปรับอากาศ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม 6 มื้อ
- ค่าที่พกั 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าเรื อข้ามเกาะ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
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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 รังษี
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
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

