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พัทยา
เมืองที่มีมากกว�าทะเล สามารถไปเที่ยวได�ตลอดทั้งป� ใกล�กรุงเทพ 
และยังมีกิจกรรมให�เลือกทำหลากหลาย อีกทั้งยังมีที่เที่ยวใหม�ๆ 
ผุดข�้นมาอยู�เป�นประจำ และยังเป�นสถานที่ท�องเที่ยวที่รู�จักกัน
อย�างมากทั้งชาวไทยและต�างชาติ จ�งไม�แปลกที่เราจะเห็นนักท�อง-
เที่ยวต�างชาติมากมายเหลือเกินที่เมืองนี้ นั่นเป�นเพราะเสน�ห�ของ
ที่นี่นั่นเอง

แต�ละที่ล�วนแล�วมีเสน�ห�น�าประทับใจ ครบครันไม�ว�าจะเป�นทะเล 
สายลม ธรรมชาติ อาหารทะเลสดๆ และเมื่อคุณมีวันหยุดแล�ว
ไม�รู�ว�าจะไปที่ไหนดี เรามีสถานที่เที่ยวที่ครั้งนึงคุณต�องมีภาพ
เก็บไว�มาฝากกันค�ะ ว�าแล�วไปลุยกันเลย

สวนไทย



สวนเสือศร�ราชา - เขาชีจรรย - หาดพัทยา -Walking Street

วันที่   1
09.00 น. ออกเดินทางสู�พัทยา จ.ชลบุร�

11.00 น. นำท�านชมเหล�าสรรพสัตว� ณ สวนเสือศร�ราชา ที่สวนสัตว�แห�งนี้
มีเสือโคร�งเบงกอล 200 กว�าตัว และจระเข�มีถึง 100,000 กว�าตัว 
เป�นฟาร�มจระเข�ขนาดกลาง และมีสัตว�อื่นๆ อีกเช�น วัลบี จระเข� 
งูหลาม ลิงอุรังอุตัง กวางดาว อูฐ มีละครสัตว�ที่ทำด�วยไม�ล�วนๆ 
เป�นละครสัตว�แห�งเดียวของประเทศไทย ยังมีการแสดงโชว�ช�าง และ 
โชว�จระเข� พ�พ�ธภัณฑ�ช�างเป�นสถานที่จัดแสดงช�างในประวัติศาสตร�
ตั้งอยู�บร�เวณภายในลานโชว�จระเข� ในบร�เวณของสวนเสือนี้มีการ
แสดงของผู�หญิงยืนสวมชุดขาวมีแมงป�องเกาะตามลำตัว คือ นาง
พญาแมงป�อง นอกจากนี้ยังมีการว��งแข�งหมู หมูคิดเลข อาคารลูก
เสือโคร�งที่ดูดนมแม�หมู และ เทศกาลฟ�กไข�จระเข�
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สวนเสือศร�ราชา
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. หลังรับทานอาหาร พาทุกท�านออกเดินทางสู�เขาชีจรรย�

15.30 น. พาทุกท�านเดินทางสู�ชาดหาดพัทยา ให�ทุกท�านเที่ยวชมเดินเล�น 
ชาดหาดตามอัธยาศัย

13.40 น. เดินทางถึงเขาชีจรรย� เป�นสถานที่ท�องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห�ง 
หนึ่งของจังหวัดชลบุร� มีพระพ�ทธรูปแกะสลักบนหน�าผาหินใน 
ลักษณะพระพ�ทธฉายที่ใหญ�ที่สุดในโลก เพ�่อเป�นพระพ�ทธรูป
ประจำรัชกาลที่ 9 น�อมเกล�าถวายเป�นพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสทรงครองสิร�ราชสมบัติป�ที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป�นพระพ�ทธรูปแบบประทับนั่ง
ปางมารว�ชัยเลียนแบบพระพ�ทธนวราชบพ�ตรศิลปะสุโขทัยผสม
ล�านนา ความสูง 109 เมตร

เขาชีจรรย�

หาดพัทยา
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16.30 น. จากนั้นพาทุกท�าน เข�าสู�ที่พัก ……. 
ช�วงค่ำ ท�านสามารถเที่ยวถนนคนเดินยามค่ำคืนสุดฮิตอย�าง Walking Street Pattaya (วอล�คกิ�ง สตร�ท พัทยา) ซึ่งที่นี่เป�นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและ
ได�รับความนิยมเป�นอย�างมากจากนักท�องเที่ยวทุกประเทศ  เร�ยกได�ว�าถ�ามาพัทยาแล�วไม�ไปวอล�คกิ�งสตร�ทแสดงว�ามาไม�ถึงพัทยา ถนนแห�งนี้ตั้งอยู�
บร�เวณร�มหาดพัทยาใต�ยาวไปจนถึงแหลมบาลีฮายอาหารต�างๆอยู�มากมายเลยทีเดียว หากใครชอบเที่ยวกลางคืน ชอบฟ�งเพลงหลงไหลในบรรยากาศ
แสงสีเสียง คงถูกใจมิใช�น�อย ระหว�างทางในถนนสายนี้จะมีโชว�ต�างๆที่น�าสนใจ อาทิ โชว�มายากล โชว�เต�น โชว�ร�องเพลง หากใครถูกใจโชว� ไหนก็มอบเง�น
เล็กๆน�อยเพ�่อเป�นกำลังใจให�แก�ศิลป�นเหล�านี้ได�

walking street



เกาะลาน - อัลคาซาโชว
วันที่   2
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08.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

09.00 น.  ออกเดินทางไปยังแหลมบาร�ฮาย 

09.30 น. นั่งเร�อสป�ดโบ�ทไปเกาะล�าน

09.45 น. ทำกิจกรรม Sea Walking 

10.45 น.  เดินทางไปหาดแสม

11.00 น.  ถึงหาดแสม พักผ�อนตามอัธยาศัย 
                                   (สามารถเลือกซื้อกิจกรรม เจ็ทสกี + บานาน�าโบ�ท)

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนหาดแสม

13.00 น.  เดินทางไปเกาะสาก ทำกิจกรรมดำน้ำ
                          และสไลเดอร�สุดมันส�บนเร�อเหล็ก
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14.10 น. ออกจากเกาะสาก

14.20 น. กิจกรรม Parasailing (ออฟชั่นเสร�มคุณลูกค�าสามารถซื้อเพ��มได�)

15.00 น. เดินทางกลับฝ��งพัทยา (อาหารเย็น อิสระอาหารค่ำ)

19.00 น. ออกเดินทางไปยังอัลคาซ�าโชว�

20.00 น.  พาทุกท�านชมการแสดงคาบาเร� ที่ อัลคาซ�า ถือเป�นเสน�ห�อันโดดเด�น
 อีกอย�างของเมืองพัทยาที่มีคนชอบเที่ยวคนไทยและชาวต�างชาติ เดิน
 ทางมาเพ�่อชมการแสดงเหล�านี้ ซึ่ง อัลคาซาร�โชว� พัทยา มีการแสดง 
 คาบาเร� ที่รวมไปด�วยละครเพลง ร�องเพลง เล�นตลก และเต�นรำ โชว�
 อัลคาซาร� แห�งเมืองพัทยาที่เป�ดการแสดงมายาวนานเป�นเวลานาน 
 จนมีชื่อเสียงโด�งดังในระดับนานาชาติ

21.10 น. เดินทางกลับสู�ที่พัก
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สวนไทย - ตลาดน้ำสี่ภาค - มองชางคาเฟ

วันที่   3
08.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

09.00 น. พาทุกท�านออกเดินทางสู�สวนไทย

09.30 น. เที่ยวชมว�ถีชีว�ตคนไทยสมัยก�อนที่ สวนไทย พัทยา จังหวัดชลบุร� 
                        แหล�งท�องเที่ยวเป�ดใหม� จะพาเราย�อนไปใช�ชีว�ตกินอยู�แบบไทยดั้ง
                        เดิม เร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตคนไทยใน 6 ภูมิภาค คือ เหนือ กลาง ใต� อีสาน 
                        ตะวันตก ตะวันออก  และเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒน-
                        ธรรมหลายแขนง ที่ยังคงอนุรักษ� ไว� ไม�ให�จางหายไปตามกาลเวลา
                        กิจกรรมที่น�าสนใจมีอยู�มากมายหลายโซนเลยทีเดียว เร��มจาก 
                        โซนปางช�างสวนไทย ชมโชว�ศิลปะการต�อสู� และนั่งช�างชมสวนสวย
                        รอบบร�เวณ / โซนสวนไทย การ�เด�น ลอดอุโมงค�พรรณไม�ที่ยาวที่
                        สุดในประเทศไทยกว�า 99 เมตร  / กราบไหว�พระพ�ทธรูปจาก 9 วัด
                        ทั่วประเทศ ด�านใน โซนหอพระ มีหลวงพ�อโสธรเป�นองค�ประธาน



11.00 น. เดินทางต�อไปยังไปยังตลาดน้ำสี่ภาค ตลาดน้ำแห�งนี้จะได�สัมผัสว�ถีชีว�ตความ
 เป�นอยู�อย�างเร�ยบง�ายของไทยทั้ง 4 ภาค ได�แก� ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
 ภาคใต� มีการจำลองบ�านเร�อนไทยแบบโบราณของแต�ละภาคเร�ยงรายเอาไว�
 ตลอดสองข�างทาง มีชุมชนการค�าร�มน้ำในอดีต โดยแม�ค�า พ�อขาย จะพายเร�อ
 ไปตามแม�น้ำเพ�่อขายสินค�า เราก็สามารถเร�ยกแม�ค�า พ�อค�า ที่พายเร�อผ�านไป
 ผ�านมาเพ�อ่ซ้ือหาสินค�าได� ซ่ึงมีท้ังของกิน ของท่ีระลึก แต�ด�านบนบกยังมีร�านค�า
 ตั้งอยู�มากมาย มีทั้งอาหารของคาวและของหวานให�เลือกชิม อีกทั้งยังมีสินค�า
 หัตถกรรมหลากหลาย ที่เป�นเอกลักษณ�ของแต�ละภาคให�เลือกซื้อด�วย

 กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันเพ�่อความสะดวกในการท�องเที่ยว
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13.00 น. มองช�างคาเฟ�ตั้งอยู�ในหมู�บ�านช�างพัทยาจังหวัดชลบุร� ถือได�ว�าเป�นจ�ดเช็กอิน
                          แห�งใหม�ที่กำลังมาแรงสุดๆ เลยก็ว�าได� ที่นี่รายล�อมไปด�วยธรรมชาติ บ�อน้ำและ
                          ต�นไม�อันเข�ยวขจ� มีอาหารการกินให�บร�การครบครันทั้งคาวหวาน ส�วนไฮไลท�
                          นั่นก็คือช�างน�อย ช�างใหญ�ที่จะออกมาต�อนรับนักท�องเที่ยว บางเชือกก็เดินเล�น
                          ลุยไปในบ�อน้ำ บางตัวก็มารอให�นักท�องเที่ยวป�อนอาหาร มีกิจกรรมให�นักท�อง
                          เที่ยวได�ร�วมสนุกไปกับเหล�าโขลงช�าง ทั้งการป�อนอาหาร และการนั่งบนหลังช�าง
                          ชมว�วธรรมชาติ นอกจากเหล�าโขลงช�างแล�วยังมีสัตว�อีกนานาชนิดที่ออกมา
                          โชว�ตัวให�ลุกค�าได�ชื่นชมกัน เป�นหนึ่งในจ�ดเช็กอินของเมืองพัทยาที่ห�ามพลาด
                          ในยุคนี้

 

16.00 น.  เดินทางกลับสู�กรุงเทพฯ



อัตราดังกลาวไมรวม

อัตราดังกลาวรวม

•  ค�ารถตู�  ไป-กลับ
•  ไกด�คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•  ค�าที่พักจำนวน 2 คืน อาหารตามระบุในโปรแกรม 
•  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ท�องเที่ยวตามรายการ 
•  ค�าประกันอุบัติเหตุ

×  ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
×  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ของชาวต�างชาติที่เพ��มเติมตามการจ�ายจร�ง
×  ภาษีมูลค�าเพ��ม 7% และหักณที่จ�าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
×  ค�าทิปไกด� 700 ต�อวัน/ต�อกรุ�ป

5,599.-



การจอง หร�อ สำรองที่นั่ง 
•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณา
    เตร�ยมเง�นมัดจำ 50% ของราคาทัวร�
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและ
    กิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมด
    ก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดย
    ไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การยกเลิก
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 60 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45-59 วัน เก็บค�ามัดจำทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 45 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
    ค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่น
    ว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด



บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด

w w w . t r a v e l z e e d . c o m

105/12 หมู� 4 ถนนราชพฤกษ� ตำบลบางรักน�อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร�  11000
สอบถามข�อมูลโปรแกรมทัวร� โทร : 02 108 7900

Fax : 02 195 7188   Email : contact@travelzeed.com   Line id : @travelzeed
ททท.เลขที่ 11/08038


