กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
ปลูกป่ าชายเลน พร้ อมชมป่ าชายเลนในพืน ทีต าํ บลคลองโคน
ป่ าทีสมเด็จพระเทพฯทรงปลูก
พาไปดูลงิ แสม ถีบกระดานเลน วิง เรือบนเลน เล่ นนํา ทะเล ชมฟาร์ มหอยแครง ฟาร์ ม
หอยแมลงภู่ ชมอาชีพประมงชายฝัง เช่ น การป้ องเคย การกลํา ปลาดุก
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 4 ฐาน (กระโดดหอ, สะพานเชือก, วิง ทุ่นโฟม, พายเรือคายัค)

แพ็คเกจ วันเดียวกลับ ราคาท่ านละ 700 บาท
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
นําท่านปลูกป่ าชายเลน (พร้อมต้นกล้าคนละ 2 ต้น ) พาไปดูลิงแสม
ชมป่ าชายเลนในพื!นที#ตาํ บลคลองโคน (ป่ าที#สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
****แวะรับประทานอาหารเที#ยงที#กระเตง****
ชมอาชีพประมงชายฝั#ง เช่น การป้ องเคย การกลํ#าปลาดุก (ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวัน)
ลงเก็บหอยแครง ถีบกระดานเลน วิง# เรื อบนเลน เล่นนํ!าทะเล ฟาร์มหอยแมลงภู่ ฟาร์ม
หอยแครง
- เบรก 1 มือ : อาหารว่างและเครื# องดื#ม
- อาหาร 1 มือ : อาหารกลางวัน อาหารทะเล ที#กระเตง

โปรแกรม แพ็คเกจ วันเดียวกลับ
เวลา 09.00 น.
เวลา 10.00 น.

เวลา 12.00น.

เดินทางถึงรี สอร์ทบ้านไม้ชายเลนรี สอร์ท
มีวทิ ยากรบรรยายให้ความรู ้เกี#ยวกับป่ าชายเลนและข้อควรระวังต่างๆ
ในระหว่างที#ทาํ กิจกรรม
ลงเรื อปลูกป่ าชายเลน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
นําคณะของท่านลงเรื อ (มีหลังคากันแดด / เสื! อชูชีพคนละ1ตัว นํ!าดื#ม1ขวด )
พาไปปลูกป่ าชายเลน ( มีตน้ กล้าให้ท่านละ 2 ต้น ) ถีบกระดานเลน
เก็บหอยแครง วิง# เรื อบนเลน ( ระดับนํ!าทะเลน้อย หรื อนํ!าลง )
รับประทานอาหารกลางวันที#กระเตง
พาไปดูลิงแสม
ชมวิถีชีวติ การประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั#ง
( ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละวัน )
เช่น วิธีการกลํ#าปลาดุก วิธีการป้ องเคย
พายเรื อคายัค เล่นนํ!าทะเล ( ระดับนํ!าทะเลมาก หรื อนํ!าขึ!น )

เวลา 14.30 น. กลับเข้ารี สอร์ท
***************************************************************************

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ท่ านละ 1,500 บาท
- ทีพ กั
มีขนาดตั!งแต่ 2 ท่าน - 24 ท่าน
ห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์
- กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
นําท่านปลูกป่ าชายเลน (พร้อมต้นกล้าคนละ 2 ต้น ) พาไปดูลิงแสม
ชมป่ าชายเลนในพื!นที#ตาํ บลคลองโคน (ป่ าที#สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
ชมอาชีพประมงชายฝั#ง เช่น การป้ องเคย การกลํ#าปลาดุก (ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวัน)
ลงเก็บหอยแครง ถีบกระดานเลน วิง# เรื อบนเลน เล่นนํ!าทะเล ฟาร์มหอยแมลงภู่ ฟาร์ม
หอยแครง
- อาหาร 3 มือ
อาหารกลางวัน :

อาหารทะเล 7 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็ น 8 อย่าง ที#รีสอร์ท
(นัง# เซตละ 8 ท่าน)

อาหารเย็น :

อาหารทะเล 7 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็ น 8 อย่าง ที#รีสอร์ท
(นัง# เซตละ 8 ท่าน)

อาหารเช้า :

ข้าวต้มทะเล + ข้าวผัด กาแฟ โอวัลติน ขนม (แบบบุฟเฟต์)

- กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 4 ฐาน
1.กระโดดหอ 2.สะพานเชือก 3.วิง# ทุ่มโฟม 4.พายเรื อคายัค หรือ
***************************************************************

โปรแกรม แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน แบบที 1
วันแรก
เวลา 11.00 น.
เวลา 11.15 น.

เวลา 12.00น.

เวลา 14.30 น.
เวลา 15.00 น.
เวลา 17.00 น.
เวลา 18.00น.

เดินทางถึงรี สอร์ทบ้านไม้ชายเลนรี สอร์ท
มีวทิ ยากรบรรยายให้ความรู ้เกี#ยวกับป่ าชายเลนและข้อควรระวังต่างๆใน
ระหว่างที#ทาํ กิจกรรม ลงเรื อปลูกป่ าชายเลน กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
นําคณะของท่านลงเรื อ ( มีหลังคากันแดด / เสื! อชูชีพคนละ1ตัวนํ!าดื#ม1ขวด )
พาไปปลูกป่ าชายเลน ( มีตน้ กล้าให้ท่านละ 2 ต้น )
ถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง วิง# เรื อบนเลน
( ระดับนํ!าทะเลน้อย หรื อนํ!าลง )
เบรก อาหารว่างและเครื# องดื#ม ทีก ระเตงกลางทะเล
พาไปดูลิงแสม ชมฟาร์มหอยแครง ฟาร์มหอยแมลงภู่
ชมวิถีชีวติ การประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั#ง
( ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละวัน )
เช่น วิธีการกลํ#าปลาดุก วิธีการป้ องเคย
พายเรื อคายัค เล่นนํ!าทะเล ( ระดับนํ!าทะเลมาก หรื อนํ!าขึ!น )
กลับเข้ารี สอร์ท / Check in เข้ าห้ องพัก
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 4 ฐาน
1.กระโดดหอ 2.สะพานเชือก 3.วิง# ทุ่มโฟม 4.พายเรื อคายัค
กลับเข้ารี สอร์ท / เข้ าห้ องพัก
รับประทานอาหารเย็นที#รีสอร์ท

วัน ทีส อง
เวลา 07.00 น. –09.30 น.
เวลา 10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที#รีสอร์ท
Check out เก็บสั มภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ

*******************************************************************

