SIGHT AND SEA TOUR

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 13/01490

MAEPHIM
SIGHT AND SEA TOUR
236/6 ชายหาดแหลมแม่พิมพ์

ต.กร่า อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร 087-6000822,089-2288225
Email : sightandseatour@gmail.com
www.sightandseatour.com

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เทีย่ วประแสร์ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ พร้ อมต้ อนรับ
ด้ วยอาหารทะเลสด ๆ ริมชายหาด
วันที่ 1

10.00 น.
10.30 น.

แม่นา้ ประแสร์ + ชุมชนบ้ านเก่า+ศาลกรมหลวงชุมพร + เรือรบหลวงประแสร์ +ทุ่งโปรงทอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
พบกันที่จุดนัดหมาย
ออกเดินทางสู่บา้ นกร่ า สักการะอนุสาวรี ยส์ ุนทรภู่ กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมชมและ
ถ่ายรู ปตัวละครหุ่น จากวรรณกรรมชิ้นเอก เรื่ องพระอภัยมณี

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(1)
- นัง่ สามล้อพ่วงข้าง (รถท้องถิ่น ) ชมบรรยากาศชุมชนบ้านเก่า ถนนเส้นเลียบแม่น้ า วิถี
ชาวบ้านชุมชนปากน้ าประแส
- สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรื อไทย
- ชมอนุสรณ์เรื อหลวงประแส เรื อรบแห่งสหประชาชาติ หนึ่ งในภาพยนตร์โฆษณา
“กอด” ของ ททท (กอดเรื อใหญ่) เรื อแห่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนปากน้ าประแส
- เดินชมธรรมชาติป่าชายเลนบ้านแสมผู้ (ทุ่งโปรงทอง) 1 ในภาพยนตร์โฆษณา “กอด”
ของ ททท. (กอดต้นไม้ และกอดโกงกาง) ท่านจะได้พบความงามของธรรมชาติที่ไม่
เหมือนใคร ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเอง แน่นขนัดกับต้นโปรงที่ใบสีเหลือง
เมื่อกระทบกับแสงตะวันจะกลายเป็ นสีทองอร่ ามตา
- ไปสักการะต้นตะเคียนใหญ่ 500 ปี ต้นไม้ค่บู า้ นคู่เมืองของชาว ตาบลปากน้ าประแส

15.00 น.

ถึงโรงแรมที่พกั (ริ มทะเล ชายหาดส่วนตัว) พักผ่อน เล่นน้ า ตามอัธยาศัย
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18.30 น.

ร่ วมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น (2) ริ มชายหาด อร่ อยไปกับอาหารทะเล สด สด

วันที่ 2
08.00 น.
10.00 น.

แหลมแม่พมิ พ์
รับประทานอาหารเช้า(3)
เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าระยอง (Rayong Aquarium) ชมพันธุป์ ลาหายาก อุโมงค์ปลา
ใหญ พร้อมชมเปื อกหอยหายากชนิดต่าง ๆ มากมาย

11.00 น.

แวะซื้อของฝาก ส่งลูกค้ากลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
ที่พกั

ปาล์มมาลี บีช รี สอร์ ท

8 – 25

26 – 39

ท่าน

ท่าน

1,690 -

1,590

40 ท่านขึ้นไป จานวน ท่าน

สิ่งอานวยความสะดวก

/ ห้อง
1,490

2 ท่าน

สระว่ายน ้า,หาด
ส่วนตัว , แอร์ , ทีวี ,
ตู้เย็น , น ้าอุ่น

วิลล่า บาหลี รี สอร์ ท

1,790

1,690

1,590

2 ท่าน

สระว่ายน ้า, แอร์ , ทีวี ,
ตู้เย็น , น ้าอุ่น

ชื่นวาริ น รี สอร์ ท

1,690

1,590

1,490

4 ท่าน

สระว่ายน ้า,หาด
ส่วนตัว , แอร์ , ทีวี ,
ตู้เย็น , น ้าอุ่น

โรงแรมพิมพิมาน

1,490

1,390

1,190

2 – 4 ท่าน

แอร์ , ทีวี , ตู้เย็น ,
น ้าอุ่น
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ค่าบริการรวม
1.ที่พกั 1 คืน
2. อาหาร 3 มื้อ ( เช้า, กลางวัน,เย็น)
3. อาหารว่าง
4. ทริ ปประแสร์
5. สามล้อพ่วง
6.ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าระยอง
7. ไกด์ สตาฟ ดูแลตลอดทริ ป
8. ประกันอุบตั ิเหตุ

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริ การนี้ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.กรุ ณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
3.มัดจาล่วงหน้า 50 % ของราคาทั้งหมด
4.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพดินฟ้ าอากาศ
5.ราคาสาหรับเด็ก ·อายุ 1-3 ปี ฟรี ·อายุ 4-9 ปี ครึ่ งราคา อายุ 10 ปี ขึ้นไป ราคาผูใ้ หญ่
6. อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ,ไม่รวมหัก ณ ที่จ่าย 3 %

MAEPHIM

