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DE138 : โปรแกรมทัวร์ระยอง บุเฟต์ผลไม้ [พักสวนละไม] 2 วัน 1 คืน (VAN)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ระยอง - ศาลพระเจ้าตาก - บุฟเฟต์ผลไม้สวนละไม - กิจกรรมในสวนละไม

06.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง

07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกกล่อง

10.00 น. เดินทางถึง จ.ระยอง

จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง ศาลพระเจ้าตากสิน

ศาลกระเจ้าตากสิน ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่

มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่หน้าศาล อายุหลายร้อยปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำช้างศึกมาผูกไว้ที่ใต้ต้นสะตือนี้

เมื่อครั้งเสด็จผ่านระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พล และตั้งทัพเพื่อเตรียมกู้อิสรภาพที่จันทบุรี

ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับยืนพร้อมรบ

และทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชประจำปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)

บ่าย จากนั้นเดินทางไปยัง สวนละไม นำคณะท่าน ทานผลไม้บุฟเฟ่ต์

**สวนละไม ด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า 500 ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด

วางแผนการปลูกผลไม้เชิงท่องเที่ยวมามากกว่า 10 ปี โดยจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ

มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับท่านหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละแก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง

มะยงชิด องุ่น ฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศ และความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆจากต้น

สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน สวนละไม

เปิดบริการให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสุข และสนุกสนาน และการทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของสวนผลไม้บนภูเขา

**โดยกิจกรรมที่สวนละไม จะแบ่งตามฤดูกาลต่างๆของผลไม้ดังนี้ เดือน เมษายน - กรกฎาคม ของทุกๆปี

จะเป็นช่วงฤดูร้อน หน้าผลไม้ เงาะ มังคุด ทุเรียน สละ ลองกอง ลำไย ฯลฯ สวนละไมจะมีกิจกรรม "เที่ยวชมสวน

และทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้" และช่วงปลายปี เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี จะเป็นช่วงฤดูฝนและหนาว

สวนละไมจะมีเปิดกิจกรรมเที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ ทุ่งดอกคอสมอส พร้อมด้วยสวนส้มเขียวหวาน สวนลำไย

สวนดอกไม้*ทั้งนี้ในช่วงวันเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสวนได้ขึ้นอยู่กับในช่วงเวลาดังกล่าว

สวนผลไม้ที่ไหนพร้อมให้บริการ

*ไฮไลท์โปรแกรม ทานผลไม้บุฟเฟต์ไม่อั้นตามฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทาง Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3

ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

พิเศษ !!!! กิจกรรมที่พัก สไตล์แคมป์ปิ้งตามนี้เลย

 มีเตาปิ้ง BBQ ให้ยืม สามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่มมาปิ้งย่าง ปาร์ตี้ได้เต็มที่เลย หรือจะสั่งชุด BBQ สุดหรู สเต็ก สลัด

สปาเก็ตตี้และเมนูอาหารไทยสุดแซ่บ และเครื่องดื่มต่างๆ กับทางเราก็ได้ค่ะ ครัวเปิดถึง 19.30 น.

 มีจักรยานให้ยืมปั่นบ้านละ 1 คัน สามารถนำไปปั่นเที่ยวชมได้เฉพาะบริเวณที่พักและด้านหน้าของสวน

 ฟาร์มแกะอยู่ติดกับที่พัก เข้าฟรี! ฟาร์มแกะ เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

 มีร้านกาแฟ ร้านสเต็ก เปิดบริการทุกวัน มานั่งชิลช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น กันค่ะ ร้านกาแฟเปิด 8.00-18.00 น.

และร้านสเต็กเปิด 10.00-18.00น.

www.DoubleEnjoy.com

http://transport.doubleenjoy.com/


18.00 น. จากนั้น คณะท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก รถบ้าน ณ สวนละไม

วันที่ 2 ทุ่งโปร่งทอง - ตลาดเกาะลอย - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)

จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก

จากนั้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง ทุ่งโปรงทอง 

*ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้

ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส

ที่ดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

และร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน

ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง

จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็นทุ่งโปรงทอง

จากนั้น นำคณะท่านเดินทางต่อไปยัง ตลาดเกาะลอย

*ตลาดเกาะลอย เป็นตลาดริมน้ำ ที่มีบรรยากาศแบบย้อนยุค

ประกอบด้วยกลุ่มอาคารห้องแถวชั้นเดียวเรียงยาวขนานไปกับสายน้ำใส บ้างก็เป็นร้านขายของฝาก ร้านขายของเก่า

ร้านเครื่องดื่มกาแฟโบราณ ร้านอาหารคาวหวาน อย่างหอยทอด ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ขนมไทย ฯลฯ

พ่อแม่ค้าน่ารักมีมิตรไมตรี ขายในราคาไม่แพง

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง

14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ
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อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันคนขับรถ•

ค่าที่พัก 1 คืน•

ค่าบริการอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์•

ค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยว•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า•

สิ่งที่ควรนำไป

ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน

ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ

และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

•
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