เกาะช้ าง ดานา้ ดูปะการัง – สวนสุ พตั ราแลนด์ – โอเอซิสซีเวิลด์ – ล่องเรือชมหิ่งห้ อย
รักเมืองไทยทัวร์ ขอเสนอรายการท่องเที่ยว ในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ บนเกาะที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดของอ่าวไทย
ณ เกาะช้าง สัมผัสกับสัตว์โลกใต้ทอ้ งทะเลตะวันออก ที่แหวกว่ายรายล้อมท่านด้วยความยินดีพร้อมผ่อนคลายไปกับสายลมของคลื่น
ท้องทะเล ณ โรงแรมที่ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก พร้อมท้องทะเลและหาดทรายที่เป็ นส่ วนตัว สนุ กสนานกับกิจกรรมทาง
ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงความน่ารักแสนรู้ของเจ้าโลมาตัวน้อยและอิ่มอร่ อยกับอาหารเลิศรส ท่องเที่ยวกับมัคคุเทศก์ชานาญ
งาน ที่พร้อมมอบบริ การตลอดการเดินทางอย่างประทับใจ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.

กรุ งเทพฯ – เกาะช้ าง
คณะสมาชิ กพร้ อมเพรี ยงกัน ณ ท่ามะกา ทีมงานรั กเมืองไทยทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
หลังจากนั้น บริ การอาหารเช้าแบบปิ กนิกระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 1)

05.10 น.

ออกเดินทางจาก ท่ามะกา สู่ จ.ตราด โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP 1คัน รถบัสปรับอากาศ VIP 1คัน พร้อมอุปกรณ์
อานวยความสะดวกทีว/ี เครื่ องเสี ยงครบครัน และทีมงานมัคคุเทศก์มากประสบการณ์ที่จะนามาซึ่ งรอยยิม้ และเสี ยง
หัวเราะระหว่างการเดินทาง

10.30 น.

นาท่านเดินทางถึงสวนสุ พตั ราแลนด์ ชึ่งเป็ นลักษณะของการท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวสามารถนัง่ รถไฟชมสวน
ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่ น ผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างสอดคล้องลงตัว และรถไฟแต่ละคันจะมีวทิ ยากร
แนะนาให้ความรู ้ และข้อมูลเกี่ยวกับสวน ส่ วนฤดูกาลผลไม้จะอยูใ่ นช่วงเดือนเมษายน –เดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็ น
ช่วงที่มีผลไม้ออกมาพร้อมกันมากที่สุด
ฉะนั้นนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ แต่ทางสวนจะเปิ ดบริ การให้เที่ยวสวนตลอดทั้งปี
เพราะมีผลไม้หมุนเวียนกันให้ผลผลิตในช่วงต่างๆกัน ซึ่ งทางสวนจะจัดให้รับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ ต์ไว้ดว้ ยกัน
3 จุดคือ
จุดแรก เป็ นจุดของสวนเงาะโดยมีเนื้ อที่ประมาณ 30 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนและเก็บเงาะทานกับต้น
ได้บริ เวณนี้ จากอุปกรณ์ที่ทางสวนจัดให้ หรื อจะหยิบทานในส่ วนที่สวนจัดเตรี ยมไว้ให้ก็ได้ ตามแต่สะดวก ซึ่ งจุด
นี้จะเปิ ดบริ การเฉพาะเดือน เมษายน – เดือนมิถุนายนเท่านั้น เพราะเป็ นช่วงที่เงาะยังให้ผลผลิตอยู่

จุดที่สอง ซุม้ กระท้อน เป็ นซุ ม้ ผลไม้รวม มีต้ งั แต่ ทุเรี ยน มังคุด สละ แก้วมังกร ส้มโอ มะม่วง ลาไย ลองกอง
มะเฟื องหวาน ชมพู่ สับปะรด เป็ นต้น ซึ่ งผลไม้ท้ งั หมดนี้ จะหมุนเวียนให้ผลผลิตตามฤดูกาลและจะมีพนักงาน
บริ การปอกผลไม้ให้ทานทุกชนิด นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาอยูใ่ นสวนได้นานเท่าไรก็ได้ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยทางสวนไม่ได้จากัดเวลาในการชม
และจุดสุ ดท้าย ศาลาองุ่น จะมีองุ่นสดๆให้ชิม พร้อมเสิ ร์ฟด้วยเมนูยอดนิยมของชาวไทยหรื อแม้แต่ชาวต่างชาติเองก็
ติดใจในรสชาติ นัน่ ก็คือ ส้มตา ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถสั่งทานในรสชาติที่ตนโปรดปรานได้ อีกทั้งยังมี ผักสลัด
ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรื อนที่ออกแบบสาหรับป้ องกันโรคและแมลงได้เป็ นอย่า
12.00

บริ การอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)ณ ห้องอาหารภายในสวนสุ พตั ราแลนด์

13.00

นาท่านเดินทางมุ่งตรงสู่ ท่าเรื อแหลมงอบ จังหวัดตราด

15.00 น.

นาท่านขึ้นเรื อเฟอร์ รี่เพื่อเดินทางไปยังเกาะช้าง…
ย่างก้าวสู่ ฝั่งเกาะช้างท่ามกลางทะเลสี คราม นาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถตูเ้ พื่อเดินทางไปรี สอร์ ท
นาท่านเดิ นทางถึง “ RAMAYANA RESORT AND SPA ” http://www.ramayana.co.th/ หลังจากนั้นนาท่าน
check in และเข้าสู่ ที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน) มีเตียง ห้องแอร์ lสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย ภายในรี สอร์ ท

16.00 น.

นาท่านเดินทางถึง “ RAMAYANA RESORT AND SPA ” http://www.ramayana.co.th/ หลังจากนั้นนาท่าน เล่น
กิจกรรม WALK RALLY เชื่ อมความสามัคคีในหมู่คณะ สนุ กสนานกับการละลายพฤติกรรม เล่นเกมส์ มนั ส์ ๆ
แบ่งเป็ นทีมเพื่อหาทีมทีพร้อมเพรี ยงและสามัคคีที่สุดเพื่อที่จะนาพาสมาซิ กได้รับชัยชนะและบรรลุ เป้ าหมายแห่ ง
ความสาเร็ จ

17.30 น.

ได้เวลาสมควรนาท่าน check in และเข้าสู่ ที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน) มีเตียง ห้องแอร์ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ครบครัน หลังจากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย ภายในรี สอร์ ท

18.30 น.

พร้อมกันที่ลอบบี้ของรี สอร์ ท เพื่อเดินทางไปทานอาหารเย็น

19.00 น.

22.00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า (มื้อที่ 3) อิ่มอร่ อยกับอาหารทะเลนานาชนิ ด ณ ร้านอาหารไอยราซี ฟู้ด ซึ่ งเป็ นร้านอาหารทะเล
ที่ข้ ึนชื่อที่สุดด้านความอร่ อยบนเกาะช้าง หลังจากนั้นนาท่านนัง่ เรื อชมหิ่ งห้อยท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ เพื่อเป็ น
การย่อยอาหาร
นาท่านกลับถึงที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย..................ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ อง

ดานา้ ดูปะการัง

06.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ต้อนรับสายลมแห่งท้องทะเลที่สดใส ให้ท่านทาภารกิจส่ วนตัวตามอัธยาศัย

07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่ 4) หลังอาหารเช้าให้ท่านเตรี ยมชุดลาลองที่เหมาะสมกับกิจกรรมดา
น้ าดูปะการัง หลังจากนั้นนาท่านขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางไปท่าเรื อ

09.00 น.

นาท่านเดินทางขึ้นเรื อ ณ ท่าเรื อบางเบ้า เพื่อออกเดินทางสู่ เกาะแก่งต่างๆ

09.30 น.

ให้ท่านได้ดาน้ าดูปะการังที่สวยงามและคงความเป็ นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ที่สุดของภาคตะวันออก ซึ่ งเต็ม ไป
ด้วยฝูงปลา ปะการัง และดอกไม้ทะเลหลากสี สัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับการดาน้ าดูปะการังที่
เกาะรัง เกาะยักษ์ เกาะกะ เกาะทองหลาง โดยความดูแลของมัคคุเทศก์ทางทะเลมืออาชีพ

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวันแบบปิ กนิ ก (มื้อที่ 5) พร้ อมผลไม้สดตามฤดูกาลและน้ าดื่ มเย็นชื่ นใจบนเรื อเที่ยวชมดาน้ า
หลังอาหารกลางวันนาท่านดาน้ าดูปะการังกันต่อ

15.30 น.

นาท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ ฝั่ง ให้ท่านสมาชิกเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกอาทิเช่นอาหารทะเล
แปรรู ปต่างๆจากชาวบ้านเกาะช้าง

17.00 น.
18.30 น.

เดินทางถึงที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อน ทาภารกิจส่ วนตัว หรื อทากิจกรรมต่างๆ ภายในบริ เวณที่พกั ตามอัธยาศัย
อิ่มอร่ อยกับอาหารมื้อค่า ร่ วมกัน (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ที่พกั

……….

หลังอาหารมื้อค่ าให้ท่านได้สนุ กสนานกับปาร์ ต้ ี แบบส่ วนตัว สนุ กสนานกับการร้ องเพลง คาราโอเกะ เล่ นเกมส์
มอบของรางวัล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนกันอย่างเต็มที่

22.30

ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย........ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ าม

ตราด - Oasis Sea World – กรุ งเทพฯ

06.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้าต้อนรับสายลม คลื่ นท้องทะเลที่ น่ารั ก ให้ท่านทาภารกิ จส่ วน หรื อเดิ นเล่ นริ มชายหาดตาม
อัธยาศัย

07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (มื้อที่ 7) หลังอาหารมื้อเช้า ให้ท่านเดิ นเล่นหรื อ ถ่ายรู ปกับมุม
สบายๆบริ เวณที่พกั

08.30 น.

ให้ท่านทาภารกิจส่ วนตัวและเก็บสัมภาระเตรี ยมพร้อมสาหรับการออกเดินทาง

09.00 น.

นาท่านอาลาเกาะช้าง พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่เพื่อข้ามกลับฝั่งจังหวัดตราด

12.30 น.

นาท่านเดินทางถึง Oasis Sea World จ.จันทบุรี ให้ท่านอิ่มอร่ อยกับอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้ องอาหารแพท่ องนที
(มื้อที่ 8) ซึ่งบริ การอาหารหลากรสชาติบนเรื อนแพกลางน้ า

14.00

นาท่านสมาชิกชมการแสดงความน่ารักของเจ้าโลมาแสนรู้ ณ Oasis Sea World แหล่งฝึ กสอนเจ้าโลมาที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ ให้ท่านชมความสามารถของเจ้าโลมาที่จะออกมาสลับผลัดเปลี่ยนสร้างเสี ยงหัวเราะและรอยยิม้ ให้กบั
ผูช้ มอย่างต่อเนื่อง

16.00 น.

นาท่านเดิ นทางถึ งตลาดกลางผลไม้ จังหวัดระยอง(ตลาดตะพง)ให้ท่านได้ซ้ื อผลไม้สดๆราคาถูกและของฝากที่
ระลึก เช่น และอาหารทะเลแปรรู ปอบแห้ง ฯลฯ แด่คนรู ้ใจก่อนเดินทางกลับ
นาท่านเดินทางถึงท่ามะกา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

22.00 น.

อัตราค่ าบริการท่านละ 5,900.- บาท
อัตรานีร้ วม

- ค่าที่พกั 2 คืน RAMAYANA RESORT AND SPA(พักห้องละ 2 ท่าน) มีเตียง
ราคาเด็กพักบั ผูป้ กรองไม่มีเตียง
- ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP และรถตูป้ รับอากาศ VIP พร้อมเครื่ องเสี ยงครบครัน
ตลอดการเดินทาง
-ค่ารถท้องถิ่นวิง่ รับส่ งบนเกาะช้าง
-ค่าเรื อเฟอร์ รี่
- ค่าอาหารระบุในรายการ (รวม 8 มื้อ)
- ค่าเรื อนาชมหิ่ งห้อย
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผูช้ ่วย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท
- ค่าเรื อไปดาน้ าพร้อมอุปกรณ์ดาน้ าดูปะการัง

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ ในที่พกั
- ค่าช้อปปิ้ งสิ นค้า ค่าอาหาร น้ าดื่ม นอกเหนื อจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้วย
1. ยารักษาโรคประจาตัว
2. กล้องถ่ายรู ป
3. ชุดลาลองที่เหมาะสมสาหรับการดาน้ าดูปะการัง
4. ครี มกันแดด หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
สอบถามหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-873-6880 (AUTO )

