บริษทั โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ จากัด

เที่ยวทัว่ ไทยไปทัว่ โลกกับโอเอเชีย ฯ

แรลลี่เพื่อการก ุศลครัง้ ที่ 5 รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อน ุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ปล่อยเต่า – ปล ูกปะการัง
พัก ภ ูริมาศบีช โฮเทลแอนด์สปา หาดพยูนน้าริน จ.ระยอง 2 วัน 1 คืน

27-28 ธันวาคม 2557
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอด ุลยเดชฯ
ถวายเป็นพระราชก ุศล ชิงถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบ ุร ุษ

วันแรกของการเดินทาง
05.30
พร้อมกันที่ บ.ไปรษณียไ์ ทย สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อลงทะเบียนรับเอกสาร ในการแข่งขัน
พร้อมสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และของที่ระลึกจากผูส้ นับสนนุ ในการแข่งขัน
06.30
เจ้าหน้าที่ประช ุมพร้อมทัง้ อธิบายการเล่น กฎ กติกา ในการแข่งขันต่าง ๆ
07.00
ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก พร้อมปล่อยรถคันแรก เพื่อเป็นการเริม่ ต้นการแข่งขัน
เส้นทาง กร ุงเทพฯ – ชลบ ุรี – สัตหีบ – ระยอง
-  เข้าฐาน RC จุดที่ 1 ร่วมเล่นเกมส์ เก็บคะแนน
-  เข้าฐาน RC จุดที่ 2 ร่วมเล่นเกมส์ เก็บคะแนน ที่เขาชีจรรย์
 จากนัน้ ให้ท่านได้กราบองค์พระนามว่า”พระพุทธมหาวชิร อ ุตตโมภาสศาสดา”
พระพุทธรปู แกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่ส ุดในโลกเพื่อเป็นพระพุทธร ูปประจา
รัชกาลที่ 9 น้อม เกล้าถวายเป็นพระราชก ุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัติปีที่ 50
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภ ูมิ พลอด ุลยเดช เป็นพระพุทธร ูปแบบประทับนัง่ ปางมาร
วิชยั เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะส ุโขทัย ผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร
สวยงามมากค่ะ
 แวะเที่ยวกันต่อที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ให้ท่านได้ชมวิวไร่องุ่น ตัดกับทะเลสาบและสวนไม้ดอก
ไม้ประดับ พร้อมอาคารสไตล์อิตาเลี่ยนที่ผสมผสานอย่างลงตัว ชิมน้าองุ่นสด เย็นชื่นใจ
พร้อมผลิตภัณฑ์แปรร ูปอีกมากมาย
เข้าสูห่ น่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าฐาน RC จุดที่ 3 ร่วมเล่นเกมส์ เก็บคะแนน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่สโมสรกองทัพเรือ เรือนสักประด ู่
 ภารกิจที่ 1 การปล ูกปะการัง ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปล ูกปะการัง จากนัน้ ร่วมกิจกรรมปล ูกปะการัง
โดยนากิ่งปะการังแท้ ที่เพิ่งนามาจากทะเลไม่เกิน 30 นาที ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ แล้วนากิ่งนัน้
ไปปล ูกใหม่ เพื่อขยายพันธป์ ุ ะการังให้แตกหน่อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟ้ ื นฟูระบบนิเวศ
ใต้ทอ้ งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่อยูข่ องฝูงปลาน้อยใหญ่ตามระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ
เมื่อเสร็จภารกิจ เริม่ ต้นเดินทางต่อยังจุดต่อไป
 ภารกิจที่ 2 ปล่อยเต่าทะเล ณ ศนู ย์อนรุ กั ษ์พนั ธเ์ ุ ต่าทะเล กองทัพเรือ
เชิญรับฟังความรเ้ ู กี่ยวกับเต่าทะเล พร้อมคาแนะนาและขัน้ ตอนในการทากิจกรรม
จากนัน้ ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการอนรุ กั ษ์ธรรมชาติทางทะเล โดยการอนบุ าลเต่าน้อย
ปล่อยเต่าทะเล ตัวน้อยแสนน่ารัก สูว่ ิถีธรรมชาติทางทะเล
เมื่อเสร็จภารกิจ เริม่ ต้นเดินทางต่อ เพื่อมุ่งหน้าสูท่ ี่พกั

15.00
-

19.00

22.00

เข้าฐาน RC จุดที่ 4 ร่วมเล่นเกมส์ เก็บคะแนน พร้อมส่งใบงานเพื่อเก็บคะแนนครัง้ ส ุดท้าย
ถึง ภ ูริมาศ บีช โฮเทล แอนด์ สปา ริมทะเลหาดพยูนน้าริน จ.ระยอง
จากนัน้ เชิญท่านเข้าห้องพักแสนสบาย เล่นน้าทะเล หรือว่ายน้าที่สระของโรงแรม
ให้ท่านได้พกั ผ่อนกัยครอบครัวตามอัธยาศัย
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สนกุ สนานกับกิจกรรมส ุดมันส์ ในงานเลี้ยง พร้อมลน้ ุ รับของรางวัล
พิเศษส ุดมากมาย ในการประกาศผลรางวัลของการแข่งขันแรลลี่เพื่อการก ุศล
และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ
ให้ท่านมีพระชนม์มายยุ ิ่งยืนนาน
ส่งท ุกท่านเข้านอนด้วยรอยยิ้มอย่างมีความส ุข แสนประทับใจ
นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ พรงุ่ นี้เช้าพบกันค่ะ

วันที่สองของการเดินทาง
07.00
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั เบรคฟัสต์ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
09.00
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนริมทะเล หรือว่ายน้าเล่นที่สระว่ายน้าของโรงแรม
11.00
อาลาที่พกั ให้ท่านได้เที่ยวกันต่อที่ จ.ระยอง หรือจะย้อนกลับไปเที่ยวที่พทั ยา
ตามแต่ที่ท่านต้องการ โดยมีความส ุขและสวัสดิภาพ
จากกิจกรรมการก ุศลร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ปล่อยเต่าทะเล ปล ูกปะการัง
ขอผลบ ุญส่งให้ท ุกท่าน ส ุขกายส ุขใจ ส ุขภาพแข็งแรง ปราศจากภัยร้ายอันตรายทัง้ ปวง
ปีหน้าพบกันใหม่นะคะ

See You Soon !!!

ค่าสมัครแข่งขันคันละ 7,000 บาท (2 ท่าน/คัน)
เพิ่มสมาชิก 3,500 บาท/ท่าน เด็กอาย ุ 5-11 ปี ราคา 2,500 บาท อาย ุ 1-4 ปี ฟรี

ราคานี้รวม :
1. ที่พกั ภูริมาศ บีช โฮเทลแอนด์ สปา หาดพยูนนา้ ริน จ.ระยอง 1 คืน
2. อาหารอร่อย 4 มือ้
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามในโปรแกรม
4. ค่าประกันชีวิตระหว่างเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม :
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีที่ตอ้ งการใบเสร็จแบบกากับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือจากในรายการค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หมายเหตุ
1. ห้องพัก 4 ท่าน/1 ห้อง
(ขออภัยสาหรับ ตาแหน่งของห้องพักอาจแตกต่างกัน เพราะขึน้ อยู่กบั ลาดับของเข้าร่วมแข่งขันนะคะ)
2. เด็กอายุ 5-11 ปี เป็ นเตียงเสริมพักรวมกับผูป้ กครอง
3. เด็กอายุ 1-4 ปี ไม่มีเตียงเสริมค่ะ
วันเดินทาง
: 27-28ธันวาคม 2557
เวลานัดหมาย : 05.00 น.
การจองทัวร์
: 100 % ทันที ที่ทาการจอง
วิธีการชาระเงิน :
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี คุณ รุ่งอรุณ วิรชั พันธุ์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 714-2-14782-8

สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นกับครอบครัว และเพื่อนสนิทที่คณ
ุ รัก
เที่ยวสนุก นอนสบาย อิ่มอร่อย เดินทางปลอดภัย ไป กับ โอเอเชียฯ
โดย บ.โอเอเชีย เมเนจเม้นท์ จากัด โทร 02-255491, 255-0141-3ต่อ 1098, 1282
มือถือ 081-3750354 แฟกซ์ 02- 6536230
www.oasiatourthailand.com

Email:oasiatour@hotmail.com

ใบอน ุญาตประกอบธ ุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 12/01837

