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สะพายกล้องล่องทะเล...

กระดาด หมาก ขาม ลานตะบูน

เดินทาง : อาทิตย์ที่ 23 - พุธที่ 26 มกราคม 2565
6 - 7 ท่าน / ทริป

1. อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

กรุงเทพฯ – ตราด

06.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ D4D มุ่งหน้าสูภ่ าคตะวันออกของประเทศไทย
อาหารเช้าบริการอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ
จุดมุ่งหมายของเราคือ จ.ตราด นาท่านชม พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของเมืองตราดรวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายในแบ่งเป็ น
ห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เช่น มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เมืองตราด
อาหารกลางวันที่ ร้านคนพลัดถิ่น ชม เหยี่ยวแดง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันเพลินตาเพลินใจ.
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางสูบ่ า้ นท่านระแนะ ลงเรือไปล่องไปตามแนวป่ าโกงกางระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรท่านจะ
พบกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง มหัศจรรย์ลานตะบูน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด เป็ นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู ท้ ่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่ าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ มีตน้ ตะบูนอายุกว่า 100 ปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ รากที่
ลอยอยู่บนดินจะแผ่กระจายไปทั่วของป่ าชายเลนมองเห็นเป็ นลวดลายงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของต้นไม้ชนิดนี ้ ป่ าชาย
เลนแห่งนีย้ งั เป็ นแหล่งหาอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านอีกด้วย
อาหารค่าที่ ร้านทิวธารา
ที่พกั โรงแรม เอวาด้า ตราด
2. จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

ตราด - เกาะหมาก

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด สร้างขึน้ ตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุม้ ครองเมืองตราดให้รอดพ้น
จากอันตราย ชาวเมืองอยู่เย็นเป็ นสุข ศาลหลักเมืองนีเ้ ป็ นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน จากนัน้ เดินทางสู่
ท่าเรือแหลมงอบ เปลี่ยนพาหนะเป็ นเรือเร็ว เดินทางสู่ เกาะหมาก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
อาหารกลางวันที่ ....
หลังอาหารนาท่านนั่งเรือหางยาวเดินทางสู่ เกาะกระดาด เป็ นเกาะขนาดเล็ก มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่ราบเหมือนกระดาษ ถึง
ท่าเรือเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น ชมบ้านเรือนวิถีชีวิตของชาวบ้าน บรรยากาศทิวทัศน์รอบเกาะซึ่งจะมี น้องกวาง เดินผ่านไป
มาท่าทางคุน้ เคยแวะถ่ายรูปจุดต่างๆตามความเหมาะสม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูเ่ กาะหมาก
ที่พกั Mira Montra The Beachfront Resort Koh Mak ( 2 คืน / เตียงคิงไซด์ขนาด 6 ฟุตทุกห้อง)
อาหารค่าที่ ....บูล เพิรล์ บาร์ บาร์กลางทะเล
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3. อังคารที่ 25 มกราคม 2565

ดำน้ำวันเดย์ทริป

อาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.
นาท่านลงเรือท่องเที่ยวดานา้ ดูประการัง ที่หมู่เกาะรัง *** จุดดานา้ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศกระแสนา้ ใน
แต่ละวันซึ่งเจ้าหน้าทีจ่ ะเป็ นผูก้ าหนดโดยคานึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกเป็ นสาคัญ***
อาหารกลางวันแบบปิ คนิกที่เกาะ
นาท่านพักผ่อน ถ่ายรูป เล่นนา้ ชายหาดที่เกาะขาม เกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด นา้ ทะเลใสราวกระจกเป็ นเกาะเล็กที่มี
ความสวยงามจนได้รบั ขนสนนามว่า ไข่มกุ แห่งทะเลอ่าวไทย ฤดูกาลท้องเที่ยวของทะเลตราดจะอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน
- พฤษภาคม ของทุกๆปี เมษาฯปี นอี ้ ยากเที่ยวทะเลไกลแนะนาเลยค่ะ...
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูท่ ่พี กั อิสระกับการพักผ่อน หรือเลือกใช้กิจกรรมของทางที่พกั ตามอัธยาศัย
17.30 น.
นาท่านชมพระอาทิตย์อสั ดง
อาหารค่าที่ ....
4. พุธที่ 26 มกราคม 2565

เกาะหมาก - ตราด - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.
บอกลาเกาะหมาก เก็บความทรงจาดีๆนีไ้ ว้ในภาพถ่าย เดินทางกลับสู่ จ.ตราด ด้วยเรือเร็ว
อาหารกลางวันที่...แหลมเทียน
หลังอาหารเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซือ้ ของฝากตามความเหมาะสม
19.30 น.
ถึงกรุงเทพมหานคร รถจอดส่งบริเวณหน้าคณะครุศราตร์ ถนนพญาไท
กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ (6 – 7 ท่าน / 1 ตู้ )
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

19,800.- บาท
3,800.- บาท

อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถตูป้ รับอากาศและพาหนะต่างๆท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์

500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
3. การตรวจหาเชือ้ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชม.
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ
เงื่อนไขการจอง

แอลกอฮอล์สเปรย์ , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997
Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th โทรสาร. 0 2211 0119

www.chaitour.co.th

