
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 6,690 .- 
 

 น ำท่ำนชม ธรรมชำติของเกำะชำ้ง จงัหวดัตรำด แหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ น ำท่ำนท่องเท่ียว อยำ่งยัง่ยนื ชม

ธรรมชำติ น ้ำตกคลองพลู รับประทำนอำหำรซีฟูดแบบจดัเตม็ น ำท่ำนด ำน ้ำ เกำะยกัษเ์ล็ก เกำะยกัษใ์หญ่ดูปลำ 

ประกำรัง ใหท่้ำนไดเ้ห็นควำมสวยงำมของพื้นสมุทร ใหท่้ำนไดเ้ขำ้ชมโอเอซิส ซีเวิลด ์ชมปลำโลมำปำกขวดและ

ปลำโลมำหวับำตรสุดน่ำรักและเพลิดเพลินไปกบัเรำ 

 สิงหำคม 21-23 / 28-30  
 กนัยำยน 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27  
 ตุลำคม 09-11 / 11-13 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-01พ.ย.  
 พฤศจิกำยน  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29  
 ธนัวำคม 04-06 / 05-07 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27  

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  

เกาะช้าง 3 วนั 2 คืน พร้อมชมโอเอซิสซีเวิลด์ โชว์โลมา  



• ท่ีพกัมำตรฐำน ส่ี ดำว  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• เรือล ำใหญ่ปลอดภยัสูงในกำรเท่ียวชมเกำะไดรั้บมำตรฐำนจำกกำรท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น ้าตกคลองพล ู– พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
05.00 คณะนกัเดินทำงพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหบ้ริกำร  ก่อนกำร

เดินทำง 
06.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอรร่ีเกำะชำ้ง โดยรถตู ้VIP ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริกำรท่ำน (เดินทำง

ประมำณ 5 ชัว่โมง) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 ร้านริมทะเล ซีฟู้ด & รีสอร์ท 
เมนู 1. ปลากะพงทอดสามรส / 2. แกงส้มกุ้งผักรวม / 3. กุ้งหลน – ผักสด /  

4. ผัดฉ่าทะเล / 5. น ้าพริกไข่ปู / 6. ไข่เจียวปู / 7. ผัดผักรวมมิตร /  
ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น ้าด่ืม, น ้าแข็ง 

บ่ำย น ำท่ำนขำ้มเรือเฟอรร่ีสู่เกำะชำ้ง ใชเ้วลำประมำณ 45 นำทีในกำรขำ้มฟำก 

เดินทำงถึงเกำะช้ำง น ำท่ำนเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะช้ำง น ำ

ท่ำนนั่งรถตู ้VIP สู่น ้ ำตกคลองพลู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของ

เกำะชำ้งท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งแวะชม ถ่ำยรูปและเล่นน ้ ำตก น ้ ำตกคลองพลู มีอีกช่ือว่ำ น ้ ำตกเมฆภูภำ น ้ ำตกแห่งน้ีมี

ควำมสวยงำมดงัสรวงสวรรค์ ให้ท่ำนไดใ้ช้เวลำท่ีน ้ ำตกแห่งน้ี จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ี

พกั เพื่อท ำกำรเช็คอิน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 ร้านภูทะเล ซีฟู้ด เกาะช้าง 
เมนู  1. ปลาทอดกระเทียม / 2. โป๊ะแตกทะเล / 3. ปูผัดพริกไทยด า / 4. กุ้งซอสมะขาม / 5. หอยแมลงภู่อบ / 6. ย ารวม

มิตรทะเล / 7. ไข่เจียวหอยนางรม / ข้าวสวย, ผลไม้ตามฤดูกาล, น ้าด่ืม, น ้าแข็ง 
 หลงัทำนอำหำรค ่ำ “พิเศษ” บริกำรล่องเรือชมห่ิงห้อย เพื่อใหทุ้กท่ำนไดส้ัมผสักบัธรรมชำติ และลมทะเล 

 ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดบั 4 ดาวหรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 

วนัที่(2)  ด าน ้าต้ืนชมประการัง – เกาะยักษ์เลก็ – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง 



เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากท่ีพัก  ไดเ้วลำอนัสมควร
น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อด ำน ้ ำชมเกำะน้อยใหญ่ของอุทยำน
แห่งชำติหมู่เกำะชำ้ง  

 *** หมายเหตุ โปรแกรมนีร้วมค่ากิจกรรมด าน า้ตืน้ไว้ในแพคเก็จ
แล้ว โดยแพคเกจด าน ้าตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมด าน ้า 4 เกาะ 
อาหาร 1มื้อ น ้า ขนม บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยืม หาก
ท่านท าหายจ าเป็นต้องเสียค่าปรับตามท่ีได้ก าหนดไว้*** 

 จุดด าน ้าท่ี 1 : เกำะยกัษเ์ลก็มีจุดเด่นคือควำมหลำกหลำยของปลำ และดอกไมท้ะเล เป็นจุดด ำน ้ำต้ืนท่ีไม่ควรพลำด
ท่ีจะเยีย่มชม 

 จุดด าน ้าท่ี 2 : หำดศำลเจำ้เกำะรัง เป็นจุดด ำน ้ ำท่ีมีฝงูปลำกำร์ตูน นอ้ยใหญ่ มีหำดทรำยสีขำวเหมำะแก่กำรพกัผอ่น 
เรือจอดท่ีน่ีเพื่อบริกำรอำหำรกลำงวนัท่ำน ณ จุดท่ีเรือจดัอำหำรไวใ้ห้ 

 จุดด าน ้าท่ี 3 : เกำะมะปริงเป็นเกำะท่ีประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตทำงทะเลท่ีน่ำ
คน้หำมำกมำย 

 จุดด าน ้าท่ี 4 : เกำะยกัษ์ใหญ่ เป็นไฮไลท์ของกำรด ำน ้ ำเน่ืองจำกควำม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงธรรมชำติท่ำนจะพบปลำนอ้ยใหญ่ท่ีน่ำรักน่ำ
คน้หำ 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนกลบัเขำ้สู่ท่ีพกัรับประทำนอำหำรค ่ำ พกัผ่อน
ตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 ร้านเรือนไทย ซีฟู้ด เกาะช้าง บางเบ้า 
เมนู 1.ปลากะพงน่ึงซีอิว๋ / 2. กุ้งคั่วพริกเกลือ / 3.ต้มย าทะเล / 4. หมึกผัดไข่เค็ม / 5. คะน้าน ้ามันหอย / 6. กะหล า่ปลี

น ้าปลา / 7. ปู้ม้าผัดผง / 8. หอยเชลล์ย่างเนยกระเทียม / 9. ทะเลผัดฉ่า / 10. ทอดมันกุ้ง / ข้าวสวย, ผลไม้, 
น ้าเปล่า 

 ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดบั 4 ดาวหรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 

วนัที่(3)   เดินทางกลบัสู่ฝ่ัง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวลิด์ – น าท่านกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 
เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พกั  



10.00 น ำท่ำนกลบัสู่ฝ่ังท่ำเรือเกำะชำ้ง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โอเอซิสซีเวิลด ์(1.30 ชัว่โมง)  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 ร้านริมทะเล ซีฟู้ด & รีสอร์ท 
เมนู 1. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา / 2. ต้มส้มปลากระบอก /  

3. แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา / 4. คั่วกลิง้หมู / 5. ไข่เจียวกุ้งสับ /  
6. กะหล า่น ้าปลา / ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น ้าด่ืม, น ้าแข็ง 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถำนท่ีเพำะพนัธุ์ปลำโลมำ ซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมประจ ำจงัหวดั จนัทบุรี ท่ีโอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมำ
สีชมพูและโลมำหัวบำตร ซ่ึงเป็นโลมำพนัธุ์หำยำกท่ีพบไดใ้นประเทศไทย ให้ท่ำนเขำ้ชมโชวป์ลำโลมำ และ
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมแสนน่ำรักของเจำ้โลมำตวัน้อยท่ีฉลำดมำก อิสระท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั
จนถึงเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร  

21.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 



วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

21-23 ส.ค. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 
28-30 ส.ค. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

04-06 ก.ย. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

11-13 ก.ย. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

18-20 ก.ย. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

25-27 ก.ย. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

02-04 ต.ค. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

09-11 ต.ค. 63 7,090 7,090 6,890 6,590 1,500 

11-13 ต.ค. 63 7,090 7,090 6,890 6,590 1,500 

16-18 ต.ค. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

23-25 ต.ค. 63 7,090 7,090 6,890 6,590 1,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 6,690 6,690 6,490 6,190 1,000 

06-08 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

13-15 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

20-22 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

27-29 พ.ย. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

04-06 ธ.ค. 63 7,690 7,690 7,490 7,190 2,000 

05-07 ธ.ค. 63 7,690 7,690 7,490 7,190 2,000 

10-12 ธ.ค. 63 7,690 7,690 7,490 7,190 2,000 

11-13 ธ.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

18-20 ธ.ค. 63 7,290 7,290 7,090 6,790 1,600 

25-27 ธ.ค. 63 7,690 7,690 7,490 7,190 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
3. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
4. ค่ำเรือขำ้มฝ่ัง ค่ำเรือน ำเท่ียวทะเล พร้อมอุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืน 
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 2,500 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 



● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 


