THE CONNECTIVITY เทีย่ วเมืองไทยสไตล์ซงึ้ ๆ
CONNECT กับธรรมชาติแห่ง
ทะเลตะวันออก
ตราด-เกาะช้าง
ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)

เดินทางโดยรถโค้ช

ไฮไลท์ของทริป
- สะดวกสบายด้วยเรือ PRIVATE SPEEDBOAT มุ่งตรงสู่เกาะช้าง
- พาย "PADDLE BOARD" กับ SUP STATION THAILAND เกาะช้าง
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- กิจกรรมที่จะพาใจให้โล่งสบาย ผ่อนคลายกับสายนา้
- ล่อง "เรือมาด" ชมป่ าชายเลน เที่ยวชุมชนประมงพืน้ บ้าน
- เรียนศิลปะจากกะลา สัมผัสเสน่หช์ มุ ชนสองศาสนา บ้านนา้ เชี่ยว
วันแรกของการเดินทาง
07.00 น.

08.00 น.
เที่ยง
บ่าย

เย็น

กรุงเทพฯ – ตราด – ชุมชนบ้านนา้ เชี่ยว – เกาะช้าง

(1)

พร้อมกันที่จุดนัดพบ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เจ้าหน้าที่สขุ นิยมทัวร์ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียน
จากนัน้ รับประทานอาหารเช้าแบบเซ็ตส่วนตัว ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี สู่ จังหวัดตราด เมืองทางภาคตะวันออกที่มีความหลากหลายทัง้ ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม (ระยะทาง 321 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
ชิมอาหารอร่อยที่จงั หวัดจันทบุรี  รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านนา้ พริกข้าวสวย ลิม้ ลองตารับนา้ พริกร้อยปี
ชิมเมนูของดีเมืองจันท์
ออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดตราด นาท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1.30 ชั่วโมง) สัมผัสเสน่หช์ ุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม ที่อยู่รว่ มกันอย่างสันติปรองดองเป็ นพี่นอ้ งร่วมชาติมากว่า
200 ปี บ่มเพาะและสร้างเสน่หว์ ิถีชีวิตเรียบง่าย จนกลายเป็ นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ที่เปี่ ยมด้วยเสน่ห์ เยี่ยมชม
มัสยิดกลาง ของหมู่บา้ น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิค่ชู ุมชนที่วดั นา้ เชี่ยว (วัดอินทราราม) ให้ท่านได้ร่วมสานงอบใบจาก
พร้อมชิมขนมสูตรเด็ดข้าวเกรียบยาหน้า สูตรเฉพาะของชุมชน
จากนัน้ เดินทางสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวธรรมชาติ เดินทางโดยเรือ
PRIVATE SPEEDBOAT (เรือ 30 ที่น่งั 2 เครื่องยนต์) มุ่งหน้าสู่
เกาะช้าง เกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศไทย รองลงมาจาก
เกาะภูเก็ตและเกาะสมุยตามลาดับ ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็ น
เขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่ าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ มีนา้ ตก
หลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตก
เมื่อถึงเกาะช้าง เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ (นั่งคันละ 6-7 ท่าน) เดินทางสู่ หาดไก่แบ้ หนึ่งในหาดที่
สวยงามและเงียบสงบของเกาะช้าง
เข้าสู่ที่พกั CENTARA KOH CHANG TROPICANA RESORT **** หรือเทียบเท่า
 รับประทานอาหารค่า กับมือ้ อาหารซีฟู้ด ณ ไอยราซีฟู้ด
หลังอาหารค่านาท่านลงเรือชมความงดงามของหิ่งห้อยยามค่าคืนท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของคลองพร้าว
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วันที่สองของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เกาะช้างฝั่ งใต้ – วัดวัชคามคชทวีป – ล่องเรือมาด – STAND UP PADDLE BOARD (2)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมความงามฝั่งซ้าย (เกาะช้างฝั่งใต้) ส่วนของเกาะช้างที่ยงั ค่อนข้างสงบเงียบ เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั
อุดมสมบูรณ์ มุ่งหน้าสู่ วัดวัชคามคชทวีป วัดเก่าแก่ของเกาะ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญที่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส โดยพระองค์ทรงพระทับรอยพระบาทเพื่อสร้างพระอุโบสถวัด ซึ่งถือ
เป็ นการสร้างวัดแห่งนีแ้ ต่นนั้ สืบมา
นาท่านสู่ ชุมชนบ้านสลักคอก ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในฝั่ง
เกาะช้างใต้ ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวป่ าชายเลนผืนใหญ่ที่สดุ บนเกาะช้าง กว่า 600 ไร่ เป็ นผืนป่ าที่ปกป้องการพังทลาย
ของชายฝั่ง เป็ นกาแพงทางธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงปะทะของลม
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์นา้ ทาให้ชาวบ้านมีอาชีพที่
มั่นคงยั่งยืน เป็ นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชาวบ้าน ซึ่งมี
ช่องทางออกสู่ทอ้ งทะเลทางเดียวซึ่งเป็ นช่องแคบขนาดเล็ก ที่
บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม สถานที่แห่งนีจ้ ึงถูกเรียก
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ว่า อ่าวสลักคอก นาท่านลง เรือมาด
หรือ เรือกอนโดลา แห่งเกาะช้าง ชมทัศนียภาพความงดงามของธรรมชาติ
จากนัน้ แวะ บ้านรักกะลา ชุมชนสลักเพชร โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการสร้างงานให้กับชาวบ้านและ
ต้องการเพิ่มมูลค่ากะลาซึ่งเป็ นพืชที่สามารถหาได้ในชุมชน โดยปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์มีมากกว่า 100 แบบ เป็ นที่ตอ้ งการ
ทัง้ จากชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ ตุ๊กตากะลาตัวเดียวในโลก ด้วยฝี มือ
ของท่านเองเพื่อนาไปเป็ นที่ระลึกหรือของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสลักเพชรซีฟู้ด
เดินทางกลับสู่ที่พกั อิสระพักผ่อนทากิจกรรมในที่พกั ตามอัธยาศัย
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15.30 น.

เย็น

ออกเดินทางสู่ สานักงาน SUP STATION เกาะช้าง คลองพร้าว ให้ท่านได้เรียนรูก้ ารเล่นกีฬาทางนา้ แนวใหม่
STAND UP PADDLE BOARD ทีจ่ ะให้ท่านได้สมั ผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดโดยการยืนพาย และกาหนดความช้า
เร็วบนบอร์ดด้วยการตนเอง
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการให้ความรูจ้ ากวิทยากร แนะนาทฤษฎีการพายที่ถกู วิธีและข้อปฎิบตั ิที่
สาคัญสาหรับการพาย PADDLE BOARD
เมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยให้ท่านขึน้ บอร์ด ได้ยืนพายบนบอร์ดลัดเลาะไปตามคลองพร้าว
สัมผัสความสงบเงียบของธรรมชาติที่เรียงรายไปด้วยป่ าโกงกางและป่ าชายเลนที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ พาย
PADDLE BOARD สู่ น้าตกคลองพลู นา้ ตกที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เคยเสร็จประพาสถึง 2 ครัง้ ชมความ
งามของนา้ ตก จากนัน้ พายกลับยัง สานักงาน SUP STATION เกาะช้าง คลองพร้าว ชมความสวยงามยามอาทิตย์
อัสดง (สาหรับสมาชิกที่ไม่ร่วมกิจกรรมพายเรือ ท่านสามารถลงเรือที่ทางทีมจัดเตรียมไว้ ลัดเลาะไปตาม
คลองพร้าวได้ด้วยเช่นกัน)
เสร็จสิน้ กิจกรรมให้ท่านได้อาบนา้ เปลี่ยนเสือ้ ผ้า
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คืนนี้ ใครยังไม่ง่วง ผมขอเชิญมาล้อมวงคุย สรุปความรู้ ความคิดทีไ่ ด้จากการเดินทางกันในวันนี้
กับ อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

วันสามของการเดินทาง
เช้า
09.30 น.

เกาะช้าง – วัดบุปผาราม – กรุงเทพฯ

(3)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้อิสระพักผ่อนกับกิจกรรมของโรงแรมที่พกั ตามอัธยาศัย
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั เดินทางโดยเรือ PRIVATE SPEEDBOAT สู่ ท่าเทียบเรืออ่าวธรรมชาติ
OPTIONAL : สาหรับท่านที่ต้องการโดยสารเครื่องบินกลับ กรุงเทพฯ ส่งสมาชิกที่สนามบินตราด (ตารางบิน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 306 13.10-14.10) โปรดสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ท่านที่กลับโดยรถโค้ช นาท่านสู่ วัดบุปผาราม ได้ชื่อว่าเป็ นวัด
เก่าแก่แห่งเมืองตราด ตามประวัติเล่าว่า วัดแห่งนีส้ ร้างขึน้ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาในยุคของพระเจ้าปราสาททอง ราวๆ พ.ศ.2195
นมัสการ หลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งมี
องค์ประกอบทางพุทธศิลป์ ดัง้ เดิมที่ช่างโบราณสร้างสรรค์ออกมาได้
อย่างสวยงาม สักการะวิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง หน้าบันและซุม้ หน้าต่างประดับด้วยเครื่องถ้วย
จีนและเครื่องถ้วยยุโรปที่คงความเป็ นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง
เดินทางถึงชายฝั่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ลิม้ ลองก๋วยเตี๋ยวกัง้ ขึน้ ชื่อของเมือง
ตราด
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 321 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
ระหว่างทางแวะ ร้านของฝาก ให้ทกุ ท่านได้เลือกของฝาก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป กะปิ อาหารทะเลแห้ง และสินค้าหัตกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
เดินทางถึง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now
ขั้นต่า
จานวน 15 ท่าน

Happy price
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็ก (2 – 9 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
เด็ก (2 – 9 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

18,900.- บาท
18,400.- บาท
18,400.- บาท
2,900.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่น่งั ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
วิทยากร ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ร่วมเดินทางตลอดการเดินทาง
5

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีจานวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นีจ้ ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชาระ
มาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รบั การ
ยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
ทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้
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บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หากมีเหตุ
จาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ
เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369
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