รหัสทัวร์ R60

ทัวร์เมืองระนอง 1 วัน
มาเที่ยวเมืองระนองแล้วแนะนาให้ท่านเลือกซื้ อแพคเกจเที่ยวแบบซิ ต้ ีทวั ร์ เมืองระนอง ซึ่ งทางเรามีให้บริ การ
ดังโปรแกรมทัวร์ ระนองด้านล่างนี้ครับ สนุกกับการล่องแพเปี ยก เล่นน้ า และชมป่ าโกงกาง

ราคาเพียงท่านละ 1,700 บาท เด็กราคาท่านละ 1,500 บาท
กำหนดกำรเดินทำง :: ออกเดินทำงได้ ทกุ วัน เริ่ ม 1 ต.ค.59 – 30 พ.ค.60
08.00 น.

รถรับจำกโรงแรมที่ทำ่ นพัก

09.00 น.

เดินทำงถึง วัดบ้ ำนหงำว ซึง่ เป็ นวัดคูบ่ ้ ำนคูเ่ มืองของ จังหวัดระนอง เชิญท่ำนสักกำระหลวงพ่อ
ดีบกุ พระพุทธรูปปำงมำรวิชยั เป็ นพระพุทธรูปดีบกุ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก

10.00 น.

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพำะพันธุ์ฟำร์ มจระเข้ น ้ำจืดไทย จังหวัดระนอง ตื่นตำตื่นใจพร้ อมถ่ำยรูปและ
ให้ อำหำรจระเข้ พร้ อมเลือกซื ้อของที่ระลึก

11.30 น.

ถึง ศูนย์เรี ยนรู้มว่ งกลำง พร้ อมกับรับคำบรรยำยจำกไกด์ท้องถิ่น นัง่ เรื อพรี ส (เรื อฟอร์ มลู วันที่
ชำวบ้ ำนใช้ เรียกกันซึง่ สำมำรถทำควำมเร็ วได้ 20 ไมล์ตอ่ ชม.) นัง่ ได้ 2 ท่ำนต่อ 1 ลำ ชม
ทัศนียภำพ สองฝำกฝั่ งพร้ อมกับเรี ยนรู้ระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน ถ่ำยรูปเก็บบรรยำกำศของ
ธรรมชำติ

12.30 น.

รับประทำนอำหำรเที่ยง ที่อิ่มอร่อยจุใจกับอำหำรทะเลซีฟ้ ดู บนกระชังเลี ้ยงปลำ (พักผ่อนตำม
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อัธยำศัย)
13.30 น.

ร่วมกิจกรรมล่องแพเปี ยก เล่นน ้ำทะเลแหวกและร่วมอนุรักษ์ ปลูกป่ ำชำยเลน พร้ อมกับถ่ำยรูป
สนุกสนำนไปกับกำรผจญภัยในทะเลสำบน ้ำเค็ม และพำยเรื อคำยัค

15.30 น.

เดินทำงถึง ศูนย์เรียนรู้มว่ งกลวง และอำบน ้ำเปลีย่ นเสื ้อผ้ ำพร้ อมรับประทำนอำหำรว่ำง

16.15 น.

ออกเดินทำงจำกศูนย์เรียนรู้มว่ งกลวง

17.00 น.

ส่งคณะเดินทำงกลับ หรื อ เข้ ำโรงแรมโดยสวัสดิภำพ

หมายเหตุ:: โปรแกรมทัวร์ อำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั สภำพภูมิอำกำศและคลืน่ ลมในทะเลแต่ละวัน

อัตตราค่ าบริการ
ผู้เดินทำง

รำคำต่อท่ำน

ผู้ใหญ่

1,700 บำท

เด็ก 3-10 ขวบ

1,500 บำท

รำคำนี ้รวม ::
1. ค่ำทริ ปซิตี ้ทัวร์ ล่องแพ 1 วัน (ด้ วยเรื อพรี สและแพเปี ยก)
2. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง
3. ค่ำมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
4. เสื ้อชูชีพ หน้ ำกำกดำน ้ำ
5. อำหำรเทีย่ ง 1 มื ้อ
6. อำหำรว่ำง น ้ำดื่ม น ้ำอัดลม และผลไม้
สิง่ ที่ทำ่ นต้ องนำติดตัวมำ
1.

ชุดลงน ้ำ,ครี มกันแดด,แว่นกันแดด,กล้ องถ่ำยรูป

2.

ชุดสำหรับเปลีย่ น
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