แพ็คเกจพิเศษ
ั มนา 2วัน1คืน
ท่องเทีย
่ ว อบรม สม
จังหวัดระยอง
ข้อเสนอพิเศษ แพ็คเกจเริม
่ ต้น จ่ายเพียง

2,999 บาท/คน เท่านนั้

ั
แพ็คเกจท่องเทีย
่ วประจาปี จ ัดอบรม สมมนานอกสถานที
่
Team Building, Walk Rally, Ice Breaking, Sport Company, Entertainment

แพ็คเกจพิเศษ สมนาคุณ ฟรี !!
ป้ ายไวนิล สาหรับถ่ายภาพหมู่
้ ทีมพร ้อมสกรีน พร ้อมบริการแท็กติดกระเป๋ า
เสือ
บริการช่างถ่ายภาพและวีดโี อ ตลอดการเดินทาง
กิจกรรมเสริม In door เต็มรูปแบบ มูลค่า 7,900 บาท (แถมฟรี สาหับกลุม
่ 40 ท่านขึน
้ ไป)
กิจกรรมเสริม Out door เต็มรูปแบบ มูลค่า 14,900 บาท (แถมฟรี สาหรับกลุม
่ 90 ท่านขึน
้ ไป)

ว ันแรก

กรุงเทพฯ - ชลบุร ี - ระยอง

06.00 น.

เทีย
่ ง
บ่าย

 เชา้ ,เทีย
่ ง,เย็น

พร ้อมกันทีจ
่ ด
ุ นัดหมาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกเดินทางโดยรถ
โค ้ชปรับอากาศ สู จังหวัดระยอง  บริการอาหารเช ้าและเครือ
่ งดืม
่ บนรถ ทีมงานมัคคุเทศก์ แนะนาตัว
พร ้อมนาท่านร่วมกิจกรรมบนรถ
ร ับประทานอาหารเทีย
่ ง ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ที่ โรงแรมทีพ
่ ก
ั จ.ระยอง พั กผ่อนตามอัธยาศั ย
เล่ น น้ า เดิน เล่ น ชายหาด ถึง เวลานั ด หมาย พร ้อมกั น ที่ ห อ
้ งประชุ ม
ลงทะเบีย น รับ ป้ ายชื่อ ร่ วมสนุ ก กั บ กิจ กรรมสั น ทนาการจากทีม งาน
วิท ยากรณ์ ผู เ้ ชี่ย วชาญ กิจ กรรมสร ้างที ม เวิร์ค และความสั ม พั น ธ์ใ น
องค์กร
้ บริการแพ็คเกจเสริมสาหรับกิจกรรมเต็มรูปแบบ
(ท่านสามารถเลือกซือ

อาทิ Walk Rally, Ice Breaker, Team Building Sport
Company หรือกิจกรรมอืน
่ ๆ อีกมากมายในรีสอร์ท)
เย็น

22.00

สมควรแก่เวลา เช็คอินเข ้าห ้องพัก อิสระให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับ ประทานอาหารเย็น ณ ห้องจ ด
ั เลีย
้ งของโรงแรม บรรยากาศงาน
เลี้ ย งสั ง สรรค์ พร อ
้ มเครื่ อ งดื่ ม ซอฟดริ้ง ท์ เพลิด เพลิน กั บ กิจ กรรม
สนุกสนานมากมาย อาทิเช่น ประกาศรางวัลกิจกรรมสร ้างทีม กิจกรรม
การแสดง ประกวดร ้องเพลง ประกวดเครื่องแต่งกาย พร ้อมดนตรีคารา
โอเกะยามค่าคืน
สมควรแก่เวลา ให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง ซอื้ ของฝากตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
เชา้

เทีย
่ ง
บ่าย
19.00

 เชา้ ,เทีย
่ ง

่ ลาดบ้านเพ
 บริการอาหารเชา้ ทีห
่ อ
้ งอาหารโรงแรม จากนนพาทุ
ั้
กท่านเดินทางสูต
ตลาดบ ้านเพ จ.ระยอง (Ban Phe Market, Rayong, Thailand) อยู่ทต
ี่ าบลบ ้านเพ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง ตลาดบ ้านเพ จะมี 2 ส่วน คือ ตลาดโบรานบ ้านเพ ตลาดเก่าแก่ทเี่ ป็ นทีร่ ู ้จักกันมานาน
เป็ นโซนตลาดเก่า และ ตลาด 100 เสา เป็ นตลาดในร่ม เพิง่ เป็ นทีร่ ู ้จักได ้ไม่นานนัก
้
ตลาดโบราณบ ้านเพ เป็ นโซนตลาดเก่าดัง้ เดิมของชาวบ ้านเพ ลักษณะจะเป็ นห ้องแถวไม ้สองชัน
่
ด ้านบนเป็ นทีอ
่ ยู่อาศัย ส่วนด ้านล่างก็ทาการค ้าขาย ซึงสินค ้าก็มห
ี ลากหลาย ทัง้ อาหารทะเลสดๆ
พวกกุ ้ง ปลา ปู หมึก หอย กัง้ ฯลฯ และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆก็มี เช่น ห่อหมกปลาอินทรีย ์ ปลา
อินทรียแ
์ ดดเดียว แจงลอน กุ ้งแห ้ง ฯลฯ
 ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
่ ังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างทานให ้ท่านแวะซือ
้ ของฝากของทีร่ ะลึก
นาท่านเดินทางกลับสูจ
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ

แพ็คเกจเสริม
1.

2.
3.
4.
5.
6.

อัพเกรดกิจกรรมเสริม Team Building, Walk Rally, Ice Breaker, Entertainment, Sport Game,
Activities
- Indoor ราคา 7,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
- Outdoor ราคา 14,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
- กิจกรรมเสริมภายในรีสอร์ท อาทิ ขับรถATV, Paint ball,
ล่องแก่งแพยาง, ล่องแก่แพไม ้ไผ่ เริม
่ ต ้น199 บาท/ท่าน
อัพเกรด Night Party พร ้อมดนตรีสด Folk Song 4ชั่วโมง
เริม
่ ต ้น 9,900 บาท
อัพเกรด Night Party พร ้อมวงดนตรี Full Band 4ชั่วโมง
เริม
่ ต ้น 19,900 บาท
อัพเกรดห ้องพัก เริม
่ ต ้น 499 บาท/ท่าน
อัพเกรดอาหารกลางวัน เริม
่ ต ้น 99 บาท/ท่าน/มือ
้
อัพเกรดซุ ้มอาหารเย็น เริม
่ ต ้น 2,999 บาท/ซุ ้ม

ื่ โรงแรม
รายชอ
โรงแรมเคียงทะเล

https://www.kiangtalay-resort.com/

ระยองชาเลต์

https://rayongchalet.com/th

แม่พม
ิ พ์รส
ี อร์ท

http://maepimresort.com/th/index.html

อ ัตราค่าบริการรวม
1. โรงแรมทีพ
่ ัก 1 คืน พร ้อมอาหารเช ้า
2. อาหารกลางวัน 2 มือ
้
3. อาหารเย็น 1 มือ
้ พร ้อมบริการเครือ
่ งดืม
่ ซอฟดริง้ ท์
4. คาราโอเกะ ในค่าคืนปาร์ต ี้ 4 ชั่วโมง
5. Coffee Break 1มือ
้ ระหว่างทากิจกรรม
6. ห ้องประชุม สาหรับอบรม สัมมนา และหรือกิจกรรม Indoor พร ้อมอุปกรณ์ (1ชั่วโมง30นาที)
7. ยานพาหนะทีใ่ ช ้เดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ปลายทาง
8. บริการน้ าดืม
่ บนรถโค ้ช 1ขวด/ท่าน/วัน
9. ของรางวัลแจกระหว่างเล่มเกมส์และกิจกรรม
10. มัคคุเทศก์และเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11. วิทยากรมืออาชีพ มากด ้วยประสบการณ์สาหรับอบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ
12. MC Night Party พิธก
ี รดาเนินกิจกรรมในค่าคืนปาร์ต ี้
13. ป้ ายไวนิล สาหรับถ่ายภาพหมู่
้ ทีมพร ้อมสกรีน
14. เสือ
15. บริการช่างถ่ายภาพและวีดโี อ ตลอดการเดินทาง
16. ประกันอุบัตเิ หตุอบ
ุ ัตเิ หตุตามกรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาลโดยความคุ ้มครองเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ
่ ริษัททาไว ้ (ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ ายส่วนตัว และค่าใช ้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือ จากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซั กรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต ้น
2. เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ และค่าอาหารทีน
่ อกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
3. ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ อาทิเช่น ยิงธนู, ปั่ นจักรยาน, ATV, Paint ball (ถ ้ามี)
4. ค่าภาษีทุกรายการ คิดจากยอดบริการ
5. ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว (ถ ้ามี)
6. ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
7. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
9. ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งเสียงและดนตรีทอ
ี่ ยู่นอกเหนือจากรายการ
เงือ
่ นไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจา 50% และชาระเงินส่วนทีเ่ หลือล่วงหน ้า ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 15วัน
(กรณีไม่ชาระเงินมัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายเงิน ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ
ิ ธิย
ผู ้จัดรายการ มีสท
์ กเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทางทันที)
2.
กรุณาจัดส่งสาเนาบัตรประชาชนผู ้เดินทาง ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 15วัน
3.
เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่ น เมื่อ ได ้ทาการตกลงยืนยั นการจอง พร ้อมชาระเงินมั ดจ า หรือ เงินค่าบริการ
ทัง้ หมดเรียบร ้อยแล ้ว บริษัทฯ ผู ้จัดขอสงวนในการยกเลิกหรือเลือ
่ นการเดินทาง และขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินทุก

กรณี
เมือ
่ ได ้ทาการโอนเงินเรียบร ้อยแล ้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชาระเงินทาง Line: @bondstreettour หรือ จัดส่งทาง
Email: sales@bondstreettour.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์

