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โปรแกรมทัวร์ เกาะช้ าง ดาน้ าเกาะหยวก
เกาะเถาวัลล์ เกาะมันนอก น้ าตกคลองพลู
แหลมไชยเชษฐ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร
(4 วัน 3 คืน)
วันแรก : น่าน - กรุ งเทพฯ
17.00 น.
18.00 น.

เจอกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเตรี ยมสัมภาระก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก จ.น่าน มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ด้วยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสูง พร้อมทั้งบริ การอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม

วันที่สอง : กรุ งเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง – เกาะหยวก – เกาะเถาวัลล์ – แหลมไชยเชษฐ์ (B-L-D)
04.00 น.
09.00 น.
09.45 น.
10.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

ถึงยังกรุ งเทพฯ เดินทางต่อไปยัง จ.ตราด
เดินทางถึง จ.ตราด ปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า ที่ตราด (มื้อที1่ )
จากนั้น เดินทางต่อเพือ่ สักการะอนุสาวรี ยก์ รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทยชมพระ
ประวัติและพระราชกรณี ยกิจ
พร้อมกันที่ ท่าเรื อเฟอรี่ ข้ามฟากสู่เกาะช้าง ท่าเรื อแห่งนี้มีมาตรฐานรับประกันความปลอดภัยสูง ระหว่างอยู่
บนเรื อสามารถเห็นเกาะช้างได้กว้างไกลและใหญ่สมชื่อเกาะช้าง เมื่อเดินทางถึง นาท่านไปสักการะศาลเจ้า
พ่อเกาะช้างเพือ่ ความเป็ นสิริมงคล จากนั้นนาท่านแวะจุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พกั
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) รสชาติเด็ดอาหารที่เกาะช้าง
นัง่ เรื อไปดาน้ าตื้นที่ เกาะหยวก เกาะเถาวัลล์ ชมปะการัง และ หอยมือเสือที่หายากพบได้ที่เกาะช้างแห่งนี้
แห่งเดียว เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด
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16.30 น.
กลับเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
ชมพระอาทิตย์ตกน้ าในท้องฟ้าสีครามที่แหลมไชยเชษฐ์ พร้อมรับประทานอาหารเย็นติดริ มทะเล อาหารสด
อร่ อยพร้อมเสริ ฟเป็ นอาหารมื้อใหญ่ (มื้อที3่ ) ฟังเพลงเบาๆ พักผ่อนหรื อจะเดินเล่นตามอัธยาศัย ช่วง
กลางคืนที่เกาะช้างลมเย็น ดาวเต็มฟ้าสวยงามมาก ท่านสามารถเดินเที่ยวชมบริ เวณรอบๆเกาะได้
วันที่สาม : น้ าตกคลองพลู – อาลาเกาะช้าง – กรุ งเทพฯ – น่าน (B-L-D)
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
19.30 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
นาท่านเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติ น้ าตกคลองพลู ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนและผ่อนคลาย ได้บรรยายกาศ
หลากหลายรู ปแบบ
กลับที่พกั รี สอร์ทพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่ )
อาลาเกาะช้าง เดินทางออกจากเกาะช้างโดยเรื อเฟอรี่ เกาะช้างข้ามฟาก
ถึง กรุ งเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
หลังจากอิ่มหนาสาราญแล้วออกเดินทางต่อยัง จ.น่าน

วันที่สี่ : น่าน
06.00 น.

ถึง จ.น่าน โดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการให้บริ การ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
สิ่งที่ควรนาติดตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรู ป
- รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- อุปกรณ์กนั แดด , ร่ มพับ
- ชุดเล่นน้ า , ชุดว่ายน้ า
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อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตู/้ รถบัสปรับอากาศ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม 6 มื้อ
- ค่าที่พกั 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ค่าภาษีหกั 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 รังสี
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
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

