Flight of the Gibbon !!! (ไฟลท์ ออฟเดอะกิบบอน)
พบกับการท่ องเทีย% วทีจ% ะได้ รับทั*งความสนุกสนาน
ตื%นเต้ นและความรู้ ไปพร้ อมกัน
เรียนรู้ ชีวติ สั ตว์ ไปกับซาฟารีทวั ร์ และสนุกไปกับกิจกรรมการท่ องเทีย% วเชิง อนุรักษ์ แบบ “Zip
Line Tour” ด้ วยอุปกรณ์ ความปลอดภัยทีไ% ด้ รับการยอมรับในระดับโลก ค้ นหาความสวยงาม
ความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน์ บนยอดไม้ ในเขตป่ าร้ อนชื*น กับการท่ องเทีย% วเชิงนิเวศน์ แนว
ใหม่ ได้ แล้วทั*งที% กรุงเทพฯ พัทยา และ เชียงใหม่

สนุก! แถมยังได้ ความรู้ ด้วย
ไม่ มีอะไรทีจะสร้างความสนิทสนมให้กนั เอง ได้มากไปกว่า ธรรมชาติอนั ตระการตา, ความ
มันส์ทีตืนเต้น หรื อ ความสนุกสนานทีไม่หยุดหย่อน Sky Ranger(ไกด์) ของเราจะติดตามกับ
กรุ๊ ปทัวร์ของ flight of the gibbon ทุกกรุ๊ ป, เพือทีจะได้ตอบสนองหรื อช่วยเหลือความต้องการ
ของแต่ละคน อีกทั;งจะคอยให้ความรู ้เรื อง เรื องเล่า ตํานานท้องถินต่างๆ พืชพันธ์ สัตว์ป่า และ
ภูมิประเทศ
ยังไม่ พอ…..ไฟลท์ ออฟเดอะกิบบอน เหมาะสํ าหรับทุกคน
ไม่วา่ คุณจะเป็ นชายหรื อหญิง, เด็กหรื อผูส้ ู งอายุ (อายุระหว่าง 5 – 95 ปี ) มันง่าย และ ปลอดภัย
ไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ !
กิจกรรม ของทางเรามีมาตรฐานทีสู ง อีกเรายังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
อันดับหนึง โดยเราใช้เฉพาะอุปกรณ์ทีได้รับมาตรฐาน อีกทั;ง Sky ranger ของเราถูกฝึ กมาเป็ น
อย่างดี ทั;งความรู ้ ในด้านเชือกสลิงค์,การปฐมพยาบาลขั;นต้น และทักษะพื;นฐานต่างๆทีจําเป็ น
ในป่ า
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยต้ องมาก่อน ! เราคือ ทัวร์ผจญภัยในป่ าแห่งเดียวในประเทศไทยที ถูก ออกแบบ
,สร้าง, และควบคุม จากผูเ้ ชียวชาญจาก ประเทศนิวซีแลนด์ พร้ อมกับประสบการณ์ ทสี% ะสมมา
นานถึง 20 ปี และบริษทั ของเรา ไม่ มปี ระวัติของการประสบอุบัติเหตุ
ต้ องเตรียมตัวอย่ างไร:
เรา แนะนําให้สวมกางเกงขายาว หรื อกางเกงทีค่อนข้างรัดกุม เสื; อยืด รองเท้าผ้าใบหรื อรองเท้า
หุม้ ส้น กรุ ณาหลีกเลียง การนําสิ งของมีค่าทีไม่จาํ เป็ น จะเจ๋ งไปเลย หากคุณนํากล้ องถ่ ายรู ป
เตรียมทีจ% ะไว้ ถ่ายวินาทีแห่ งความมันส์ ได้ ส่ วนกระเป๋ าสะพายและแว่นกันแดดไม่มีความจําแต่
อย่างใด กรุ ณาฝากไว้ทีออฟฟิ ศของเรา เป็ นความคิดทีดีทีคุณจะมาพร้อม จิตใจทีเปิ ดกว้างและ
รอยยิม; …….แล้วเจอกันนะคะ !

ตัวอย่ าง ตารางการทัวร์ เริ%มต้ นจากกรุ งเทพฯ
(เวลาอาจคลาดเคลือ% นขึน* อยู่กบั เวลาออกเดินทาง)
•

•

•
•
•
•
•
•

06.30 – นัดหมาย ตามจุดทีกําหนด (ถนนข้าวสาร หรื อ สุ ขมุ วิท ซอย 1) สําหรับการ
เดินทางเริ มต้นจากกรุ งเทพฯ
08.00 – เดินทางถึง สถานทีท่องเทียวของไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน / รับการต้อนรับ &
ฟังแนะนําสถานที / พักเบรค
08.15 – สวมอุปกรณ์ ป้ องกันต่างๆ / ไปทีจุดเริ มต้น / สอนเรื องความปลอดภัย
08.35 – เริ มการผจญภัย, สนุกสุ ดเหวียงกับฐานบนต้นไม้ 24 ด่าน
11.45 – สิ; นสุ ดการผจญภัย / รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารริ มนํ;า
12.45 – เดินทางไกลในป่ า
13.15 – จบทัวร์ / ขี;นรถทัวร์แล้วเดืนทางกลับอย่างพัทยา สวัสดิภาพ
14.45 – เดินทางกลับถึงกรุ งเทพ (เวลาอาจคลาดเคลือน ขึ;นอยูก่ บั สภาพการจราจร)

ตัวอย่ าง ตารางการทัวร์ เริ%มต้ นทีพ% ทั ยา
•
•

•
•
•
•
•
•

08:00 – รับ จากโรงแรม หรื อ เกสต์เฮ้าส์ (พัทยา หรื อ หาดจอมเทียน)
09:00 – เดินทางถึง สถานทีท่องเทียวของไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน / รับการต้อนรับ &
แนะนําสถานที/พักเบรค
09.15 – สวมอุปกรณ์ ป้ องกันต่างๆ / ไปทีจุดเริ มต้น / สอนเรื องความปลอดภัย
09.30 – เริ มการผจญภัย, สนุกสุ ดเหวียงกับฐานบนต้นไม้ 24 ด่าน!
12:30 – สิ; นสุ ดการผจญภัย / รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารริ มนํ;า
13:20 – เดินทางไกลในป่ า
14.00 – จบทัวร์ / ขี;นรถทัวร์แล้วเดืนทางกลับอย่างพัทยา สวัสดิภาพ
15:00 – เดินทางถึงพัทยา , ตารางเวลาขึ;นอยูก่ บั สภาพจราจรด้วย

ตัวอย่ าง ตารางการทัวร์ เริ%มต้ นทีเ% ชียงใหม่
•
•
•
•
•
•
•
•

08.00 – รับทีจุดนัด
09.15 – เดินทางมาถึง ทีทําการ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน / การแนะนําสู่ การผจญภัย
09.30 – สวมอุปกรณ์ ป้ องกันต่างๆ / ไปทีจุดเริ มต้น / สอนเรื องความปลอดภัย
09.45 – เริ มการผจญภัย, สนุกสุ ดเหวียงกับฐานบนต้นไม้ 18 ด่าน
13.00 – จบการผจญภัย / รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – เดินทางไกลในป่ า
15.00 – จบทัวร์ / ขี;นรถทัวร์แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
16.00 – ถึงเชียงใหม่

***** ทุกโปรแกรม รวมค่ าเดินทางไป-กลับ *****
ชาวไทย ท่ านละ 2,399 บาท ต่ างชาติ ท่ านละ 3,299 บาท

