
คู่มอืการเดนิทาง

ระยองฮิ
ทรปินี�คณุจะไดส้มัผสัความงามของทะเลชายฝ�� งในภาคตะวนัออกของไทยอยา่งเต็มอิ�ม ณ เกาะเสมด็ ไดพ้กัผอ่นรมิทะเลสดุชลิล์เพิ�มพลังชวีติ พรอ้มการผจญภัย
ดํานํ�าตื�นและเยี�ยมชมเกาะต่างๆที�รายล้อมเกาะเสมด็  ไดเ้รยีนรูเ้รื�องระบบนเิวศชายฝ�� งและเยี�ยมชมความสมบูรณข์องป�าชายเลนที�สาํคัญของภาคตะวนัออก ไดเ้หน็
วถีิชวีติชาวเล พกัโฮมสเตยร์มินํ�าและรบัประทานอาหารทะเลสดๆ แวะเยี�ยมชมชวนผลไมท่้ามกลางบรรยากาศภเูขาแมนํ่�าที�สวยงาม ความพเิศษของทรปินี�นอกจาก
ความสนุกที�คณุจะไดร้บั คณุยงัรว่มเป�นสว่นหนึ�งของการนําเทรนการท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์และยั�งยนืในการเรยีนรูเ้กี�ยวกับระบบนิเวศ ความสมัพนัธข์องชวีติ
มนุษย ์ป�าชายเลน และสิ�งมชีวีติอื�นๆในธรรมชาติ รว่มกิจกรรม “Beach Hero” สมัผสัความรูส้กึที�แตกต่างของการรว่มสรา้งความเปลี�ยนแปลงในการท่องเที�ยว
และปกป�องทะเลไทย

เจอกันที�จุดนบัพบ ณ ท่าเรอื PN Travel ตําบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง
เดนิทางดว้ยรถสองแถวไปรบัประทานอาหารกลางวนัที�รา้น กั�ง บา้นเพ        
หลังรบัประทานอาหารกลางวนั เดนิทางไปต่อที�ท่าเรอืและขา้มฟากไปเกาะเสมด็       
เชค็อินที�โรงเเรม ณ อ่าวนอ้ยหนา่ และพกัผอ่นตามอัธยาศัย ชวิรมิทะเล ถ่ายรปู เล่นนํ�า         
รบัประทานอาหารมื�อคํ�าต้อนรบั ณ ที�พกัรมิชายหาด

วนัที� 1 (รวมอาหาร 2 มื�อ - กลางวนั, เยน็)

รบัประทานอาหารเชา้ เสรจ็แล้วดาํนํ�าตื�นเรยีนรูเ้รื�องชวีติสตัวใ์ต้ท้องทะเล และเยี�ยมชนเกาะต่างๆ รอบเกาะเสมด็ตลอดชว่ง
เชา้         
พกัรบัประทานอาหารกลางวนัที�เกาะระหวา่งดาํนํ�า
เดนิทางกลับโรงแรม อาบนํ�าและพกัผอ่นตามอัธยาศัย         
ใชเ้วลาชว่งเยน็ในการพกัผอ่นและดื�มดํ�ากับบรรยากาศที�คณุดไีซนเ์อง
กิจกรรม “Beach Hero” ที�จะเรยีนรูเ้รื�องขยะพลาสติกกับชวีติสตัวท์ะเลและรว่มพฒันาทําความสะอาดชายหาดบนเกาะ
ต่างๆ

วนัที� 2 (รวมอาหาร 3 มื�อ - เชา้, กลางวนั, เยน็)

รบัประทานอาหารเชา้และเก็บสมัภาระเพื�อเชค็เอาท์จากที�พกัเพื�อเดนิทางไปท่าเรอืขา้มฟากกลับไปที�ตําบลบา้นเพ         
เดนิทางดว้ยรถตู้เยี�ยมชมสวนผลไมบ้รรยากาศดขีองจงัหวดัระยอง       
รบัประทานอาหารกลางวนัที�สวนละไม        
เดนิทางไปปากนํ�าประแสร ์เขา้เชค็อิน ณ โฮมสเตยร์มินํ�า        
ใชเ้วลาชว่งเยน็ในการพกัผอ่นและดื�มดํ�ากับบรรยากาศบา้นบา้น         
รบัประทานอาหารทะเลมื�อคํ�าสดุฟ�น

วนัที� 3 (รวมอาหาร 3 มื�อ - เชา้, กลางวนั, เยน็)

รบัประทานอาหารยามสาย เตรยีมตัวออกเดนิทางไปทํากิจกรรมสนนุสนนุชุมชน เดนิเล่นตลาดโบราณ ชอ้ปป�� งของฝาก
ของกินจากชุมชน และเรยีนรูว้ถีิชวีติชาวบา้น       
พกัรบัประทานอาหารกลางวนั เดนิทางไปทุ่งโปรงทองเพื�อชมความงามของธรรมชาติป�าชายเลน เรยีนรูเ้รื�องระบบนเิวศนแ์ละ
ชายฝ�� ง
แวะสกัการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ�, เจา้แมต่ะเคียนทอง และเรอืรบประเเสร์
เดนิทางไปเยี�ยมชนสะพานประเเสสนิ และแวะอุดหนนุสนิค้าชุมชน ณ ตลาดเก่ารมินํ�าและเก็บภาพชคิๆ         
เดนิทางกลับโฮมสเตยแ์ละไปล่องเรอืชมแมน่ํ�าประเเสชมพระอาทิตยลั์บฟ�าป�าชายเลน         
รบัประทานอาหารทะเลมื�อคํ�าสดุฟ�น

วนัที� 4 (รวมอาหาร 3 มื�อ - เชา้, กลางวนั, เยน็)

ชมป�าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน     อัน
เนื�องมาจากพระราชดําร ิร.9
อะควาเรี�ยมใต้สมุทร

จุดชมววิป�าชายเลน 360 องศา
อาหารสดๆ จากทะเล
บุฟเฟ�ต์ทเุรยีน

จกัสานหตัถกรรมเสื�อจนัทบรูณ์

ไฮไลท์ของทรปิ

5 วนั 4 คืน
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รบัประทานอาหารเชา้ เชค็เอ้าท์และเดนิทางไปเยี�ยมชมอ่าวคุ้งกระเบน เรยีนรูเ้รื�องความสมัพนัธข์องระบบนเิวศชายฝ�� ง        
เที�ยวชมจุดชมววิเนนินางพญา และเขา้ชมพพิธิภัณฑ์บา้นครกัูงชมกรสุะสมของเถ้าแก่ที�หาชมไดย้ากระหวา่งทางกลับ
รบัประทานอาหารกลางวนัรา้นอาหารพื�นบา้นครวัป�าเเมว
เดนิทางกลับตัวเมอืงระยอง ระหวา่งทางสามารถเเวะเชค็อินที�คาเฟ�สวยได ้1 ที� (ขึ�นอยูกั่บเวลาของทรปิในกิจกรรมวนัสดุท้าย
และเครื�องดื�มและอาหารที�คาเฟ�ไมร่วมในทัวร)์

วนัที� 5 (รวมอาหาร 2 มื�อ - เชา้, กลางวนั) หากต้องการใหท้างเราทําการสาํรองการเดนิ
ทางไปยงัจงัหวดัระยอง สามารถติดต่อไดที้�
เบอรโ์ทรศัพท์ 095 206 9093
หรือส่งอีเมล์มาที�
contact@trunktravel.co.th

เพิ�มเติม

trunk travel co.,ltd. 1000/206 Sukhumvit Road 55, Watthana, Bangkok, 10110

ที�พกั
Banlomtalay Resort
โฮมสเตยบ์า้นสดุสาคร

สิ�งอํานวยความสะดวกของที�พกั :
อาหารเชา้ เครื�องปรปัอากาศ ทีวี

หอ้งนํ�าสว่นตัว



ขอ้มูลสาํคัญที�ต้องรูก่้อนไป

คลิ�กเพื�อสาํรองทัวร์

รวมบรกิารรบัและสง่ท่าเรอืบา้นเพ
รวมอาหาร 13 มื�อระหวา่งทรปิ
รวมบรกิารรถรบั-สง่ จากที�พกัไปยงัสถานที�จดักิจกรรม
รวมการเดินทางระหวา่งการทํากิจกรรมทั�งหมด
รวมค่าเขา้พื�นที�ตลอดทรปิ (ถ้าม)ี

รวมมคัคเุทศก์ท้องถิ�น ผูเ้ชี�ยวชาญในการทํากิจกรรม
ต่างๆ (ถ้าม)ี

รวมค่าใชจ้า่ยในการทํากิจกรรม (ถ้าม)ี

รวมวสัดแุละอุปกรณ์ในการทํากิจกรรม (ถ้าม)ี

รวมที�พกั 4 คืน
ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม
HYGIENE KIT

สิ�งที�รวมในแพค็เกจ

Scan QR Code
เพิ� ม เพื� อ น

www. t runktrave l . co . th

ประกันสว่นตัว

การเดนิทางจากต้นทางไปยงัจุดนดัพบ

อาหารที�ไมไ่ดก้ล่าวในตาราง

ทิป

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว

ค่าธรรมเนยีมบตัรเครดติ

สิ�งที�ไมไ่ดร้วมในแพค็เกจ

ในกรณีที�เราไมส่ามารถจดัหาที�พกัตามรายชื�อในเอกสารขา้งต้นด้วยเหตผุลสดุวสิยั
ทางเราจะจดัหาที�พกัใหโ้ดยจะมมีาตรฐานที�เท่ากันหรอืสงูกวา่เป�นการทดแทน ซึ�ง
คณุจะได้รบัการแจง้เตือนโดยเรว็ที�สดุ 

หากคณุตัดสนิใจที�จะไมใ่ชบ้รกิาร (ที�พกั เดินทาง ฯลฯ) ซึ�งเราจดัใหใ้นโปรแกรม ทาง
เราจะไมร่บัผดิชอบต่อการเปลี�ยนแปลงใดๆและค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ�นได้

หมายเหตุ
คลิกเพื�อติดต่อเพื�อสาํรองทัวรไ์ด้ที�
Line: @tiewgubtrunk
Facebook: เที�ยวกับทรงัค์
โทร: 095 206 9093

ส่วนลดพิเศษมากมาย ข้อมูลเพิ�มเติม คลิกเลย!

trunk travel co.,ltd. 1000/206 Sukhumvit Road 55, Watthana, Bangkok, 10110

ราคาสาํหรับ  2-3 ท่าน  
10,995 บาท

ราคาสาํหรับ  4-5 ท่าน
9,495 บาท

ราคาสาํหรับ  6-7 ท่าน
8,995 บาท

ราคา 10,995 บาท / ท่าน
** ขั�นตํ�า 2 ท่าน / ทรปิ **

https://lin.ee/2Z5QnB9
https://lin.ee/2Z5QnB9
https://www.facebook.com/tiewgubtrunk/
https://lin.ee/2Z5QnB9

