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THE CONNECTIVITY เทีย่วเมืองไทยสไตลซึ์ง้ๆ 
CONNECT กับธรรมชาติแห่ง
ทะเลตะวันออก 
ตราด-เกาะช้าง 
ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร ์ภู่เจริญ 
วันท่ี 23 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

เดินทางโดยรถโค้ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลทข์องทริป 
- สะดวกสบายดว้ยเรือ PRIVATE SPEEDBOAT มุ่งตรงสู่เกาะชา้ง 
- พาย "PADDLE BOARD" กบั SUP STATION THAILAND เกาะชา้ง 
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- กิจกรรมที่จะพาใจใหโ้ล่งสบาย ผ่อนคลายกบัสายน า้  
- ล่อง "เรือมาด" ชมป่าชายเลน เที่ยวชมุชนประมงพืน้บา้น  
- เรียนศิลปะจากกะลา สมัผัสเสน่หช์มุชนสองศาสนา บา้นน า้เช่ียว 

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ตราด – ชุมชนบ้านน า้เช่ียว – เกาะช้าง     (1) 

 
07.00 น. พรอ้มกนัที่จุดนดัพบ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียน  

จากนัน้  รบัประทานอาหารเชา้แบบเซ็ตส่วนตวั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.    ออกเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศวีไอพี สู่ จังหวัดตราด เมืองทางภาคตะวนัออกที่มีความหลากหลายทัง้ธรรมชาติ

และวฒันธรรม (ระยะทาง 321 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เที่ยง  ชิมอาหารอรอ่ยท่ีจงัหวดัจนัทบุรี  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ บา้นน า้พริกขา้วสวย ลิม้ลองต ารบัน า้พริกรอ้ยปี 

ชิมเมนขูองดีเมืองจนัท ์
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดตราด น าท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านน ้าเช่ียว (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) สมัผสัเสน่หช์ุมชนสองศาสนา สามวฒันธรรม ที่อยู่รว่มกนัอย่างสนัติปรองดองเป็นพ่ีนอ้งรว่มชาติมากว่า 
200 ปี บ่มเพาะและสรา้งเสน่หวิ์ถีชีวิตเรียบง่าย จนกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษ์ที่เป่ียมดว้ยเสน่ห ์เยี่ยมชม 
มสัยิดกลาง ของหมู่บา้น สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธิคู่ชุมชนท่ีวดัน า้เชี่ยว (วดัอินทราราม) ใหท้่านไดร้่วมสานงอบใบจาก 
พรอ้มชิมขนมสตูรเด็ดขา้วเกรียบยาหนา้ สูตรเฉพาะของชุมชน 
จากนัน้เดินทางสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวธรรมชาติ เดินทางโดยเรือ 

PRIVATE SPEEDBOAT (เรือ 30 ที่นั่ง 2 เคร่ืองยนต)์ มุ่งหนา้สู่ 
เกาะช้าง เกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศไทย รองลงมาจาก
เกาะภูเก็ตและเกาะสมยุตามล าดับ ลกัษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็น
เขาสงูมีผาหินสลบัซบัซอ้น สภาพป่าโดยทั่วไปอดุมสมบูรณ ์มีน า้ตก
หลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการงัที่สวยงามอยู่ทางดา้นตะวนัตก 
เม่ือถึงเกาะชา้ง เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ (นั่งคนัละ 6-7 ท่าน) เดินทางสู่ หาดไก่แบ้ หนึ่งในหาดท่ี
สวยงามและเงียบสงบของเกาะชา้ง  
เขา้สู่ที่พกั CENTARA KOH CHANG TROPICANA RESORT **** หรือเทียบเท่า 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า กบัมือ้อาหารซีฟู้ด ณ ไอยราซีฟู้ด 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านลงเรือชมความงดงามของหิ่งหอ้ยยามค ่าคืนท่ามกลางบรรยากาศอนัเงียบสงบของคลองพรา้ว 
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วันที่สองของการเดินทาง     เกาะช้างฝ่ังใต ้– วัดวัชคามคชทวีป – ล่องเรือมาด – STAND UP PADDLE BOARD (2) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมความงามฝ่ังซา้ย (เกาะชา้งฝ่ังใต)้ ส่วนของเกาะชา้งที่ยงัค่อนขา้งสงบเงียบ เต็มไปดว้ยธรรมชาติอนั
อดุมสมบูรณ ์มุ่งหนา้สู่ วัดวัชคามคชทวีป วดัเก่าแก่ของเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความส าคญัท่ี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 เสด็จประพาส โดยพระองคท์รงพระทบัรอยพระบาทเพ่ือสรา้งพระอโุบสถวดั ซึ่งถือ
เป็นการสรา้งวดัแห่งนีแ้ต่นัน้สืบมา 
 น าท่านสู่ ชุมชนบ้านสลักคอก ชุมชนการท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ซึ่งเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ในฝ่ัง
เกาะชา้งใต ้ถกูโอบลอ้มไปดว้ยแนวป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สดุบนเกาะชา้ง กว่า 600 ไร ่เป็นผืนป่าที่ปกป้องการพังทลาย
ของชายฝ่ัง เป็นก าแพงทางธรรมชาติท่ีช่วยตา้นแรงปะทะของลม 
เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์และอนบุาลสตัวน์ า้ ท าใหช้าวบา้นมีอาชีพที่
มั่นคงยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารและสมนุไพรของชาวบา้น ซึ่งมี
ช่องทางออกสู่ทอ้งทะเลทางเดียวซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็ก ที่
บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลกัและเกาะล่ิม สถานที่แห่งนีจ้ึงถกูเรียก
ตามลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ว่า อ่าวสลกัคอก น าท่านลง เรือมาด 
หรือ เรือกอนโดลา แห่งเกาะช้าง ชมทศันียภาพความงดงามของธรรมชาติ 
จากนัน้แวะ บ้านรักกะลา ชุมชนสลักเพชร โดยจุดเริ่มตน้เกิดจากความตอ้งการสรา้งงานใหก้ับชาวบา้นและ
ตอ้งการเพ่ิมมูลค่ากะลาซึ่งเป็นพืชที่สามารถหาไดใ้นชุมชน โดยปัจจุบนัผลิตภณัฑมี์มากกว่า 100 แบบ เป็นที่ตอ้งการ
ทัง้จากชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการสร้างสรรค ์ตุ๊กตากะลาตัวเดียวในโลก ดว้ยฝีมือ
ของท่านเองเพ่ือน าไปเป็นที่ระลึกหรือของฝากส าหรบัคนที่ท่านรกั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นสลกัเพชรซีฟู้ด 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนท ากิจกรรมในที่พกัตามอธัยาศยั 
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15.30 น. ออกเดินทางสู่ ส านักงาน SUP STATION เกาะช้าง คลองพรา้ว ใหท้่านไดเ้รียนรูก้ารเล่นกีฬาทางน า้แนวใหม่ 
STAND UP PADDLE BOARD ทีจ่ะใหท้่านไดส้มัผสักบัธรรมชาติแบบใกลช้ิดโดยการยืนพาย และก าหนดความชา้
เร็วบนบอรด์ดว้ยการตนเอง  

- เร่ิมตน้กิจกรรมดว้ยการใหค้วามรูจ้ากวิทยากร แนะน าทฤษฎีการพายที่ถกูวิธีและขอ้ปฎิบตัิท่ี
ส าคญัส าหรบัการพาย PADDLE BOARD 

- เม่ือเตรียมความพรอ้มเรียบรอ้ยใหท้่านขึน้บอรด์ ไดย้ืนพายบนบอรด์ลัดเลาะไปตามคลองพรา้ว 
สมัผสัความสงบเงียบของธรรมชาตทิี่เรียงรายไปดว้ยป่าโกงกางและป่าชายเลนที่ยงัคงความอดุมสมบูรณ์ พาย 
PADDLE BOARD สู่ น ้าตกคลองพลู น า้ตกท่ีสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเคยเสร็จประพาสถึง 2 ครัง้ ชมความ
งามของน า้ตก จากนัน้พายกลบัยงั ส านกังาน SUP STATION เกาะชา้ง คลองพรา้ว ชมความสวยงามยามอาทิตย์
อสัดง (ส าหรับสมาชิกที่ไม่ร่วมกิจกรรมพายเรือ ท่านสามารถลงเรือที่ทางทีมจัดเตรียมไว้ ลัดเลาะไปตาม
คลองพร้าวได้ด้วยเช่นกัน) 

- เสร็จสิน้กิจกรรมใหท้่านไดอ้าบน า้ เปล่ียนเสือ้ผา้ 
เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 คืนนี้ ใครยังไม่ง่วง ผมขอเชิญมาล้อมวงคุย สรุปความรู้ ความคิดทีไ่ด้จากการเดินทางกันในวันนี้
กับ อาจารย ์ดร. วรภัทร ์ภู่เจริญ 

 
วันสามของการเดินทาง เกาะช้าง – วัดบุปผาราม – กรุงเทพฯ      (3) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้่านไดอ้ิสระพกัผ่อนกบักิจกรรมของโรงแรมที่พกัตามอธัยาศยั 
09.30 น.  เช็คเอา้ทอ์อกจากที่พกั เดินทางโดยเรือ PRIVATE SPEEDBOAT สู่ ท่าเทียบเรืออ่าวธรรมชาติ  

OPTIONAL : ส าหรับทา่นที่ต้องการโดยสารเคร่ืองบินกลับ กรุงเทพฯ ส่งสมาชิกที่สนามบินตราด (ตารางบิน 
สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์PG 306 13.10-14.10) โปรดสอบถามราคาจากเจา้หนา้ที่ 
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ท่านที่กลบัโดยรถโคช้ น าท่านสู่ วัดบุปผาราม ไดช้ื่อว่าเป็นวดั
เก่าแก่แห่งเมืองตราด ตามประวตัิเล่าว่า วดัแห่งนีส้รา้งขึน้ในสมยั
กรุงศรีอยธุยาในยคุของพระเจา้ปราสาททอง ราวๆ พ.ศ.2195 
นมสัการ หลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอโุบสถ ซึ่งมี
องคป์ระกอบทางพทุธศิลป์ดัง้เดิมท่ีช่างโบราณสรา้งสรรคอ์อกมาได้
อย่างสวยงาม สกัการะวิหารพระพทุธไสยาสน ์ที่ก่อสรา้งดว้ยศิลาแลง หนา้บนัและซุม้หนา้ต่างประดับดว้ยเครื่องถว้ย
จีนและเคร่ืองถว้ยยโุรปที่คงความเป็นเอกลกัษณอ์ย่างยิ่ง 

เที่ยง  เดินทางถึงชายฝ่ัง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ลิม้ลองก๋วยเตี๋ยวกัง้ขึน้ชื่อของเมือง
ตราด 

บ่าย  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 321 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) 
ระหว่างทางแวะ รา้นของฝาก ใหท้กุท่านไดเ้ลือกของฝาก อาทิเช่น ผลิตภณัฑอ์าหาร
ทะเลแปรรูป  กะปิ อาหารทะเลแหง้ และสินคา้หัตกรรมต่าง ๆ เป็นตน้  

เย็น  เดินทางถึง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ที่นั่ง ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 วิทยากร ดร.วรภทัร ์ภู่เจริญ รว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 

Happy price 
ขั้นต ่า 

 จ านวน 15 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  18,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 18,400.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 18,400.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   2,900.-  บาท 
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ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   
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บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 
 

 


