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แพ็คเกจเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 3 วนั 2 คนื  
พกัที ่พาราไดซ ์ฮลิล ์รสีอรท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่1              เกาะชา้ง-ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต ซฟู้ีด-ลงเรอืชมหิง่หอ้ยในป่าโกงกาง  

------                   ลกูคา้เดนิทางดว้ยตนเองถงึท่าเรอืเฟอรร์ี ่(อา่วธรรมชาต)ิ เพือ่ขา้มไปยังเกาะชา้ง 

                          เดนิทางดว้ยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถสว่นตัว) เขา้ทีพ่ัก เช็คอนิ เชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

                          *** คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไมร่วมในแพ็คเกจ *** 

17.00 น.              พรอ้มกนัทีล่อ็บบีข้องรสีอรท์ทีท่า่นเขา้พัก รถรับทกุทา่นเดนิไปรับประทานอาหารเย็น (1) ทีร่า้น  
                          ไอยราซฟีู้ด ทีน่ี่ทา่นจะพบกบับรรยากาศสบายๆ อรอ่ยกบัอาหารเย็นแบบอาหารไทยและอาหาร    
                          ทะเลป้ิงยา่งจัดเป็นเซ็ต เสริฟ์ทา่นสดใหม ่ 

                               หลังทานเสร็จมบีรกิารลอ่งเรอืของทางรา้นพาเขา้ไปชมหิง่หอ้ยในป่าโกงกาง 

                               *บรกิารพาลอ่งเรอืชมหิง่หอ้ยเป็นบรกิารฟรขีองทางรา้นทา่นจะตอ้งเขา้ควิเพือ่ใชบ้รกิารน้ี 

                          และกรณุาหยบิอปุกรณ์ชว่ยชวีติตดิตัว (บอรด์ฟองน ้า หรอืเสือ้ชชูพี) เพือ่ความปลอดภัยของทา่น 

 20.00 น.             รถสง่ทกุทา่นกลับทีพ่กั เชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 
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 วนัที ่2                 ทวัรด์ าน า้ 4 เกาะ (เรอืไม)้ เกาะรงั-เกาะยกัษใ์หญ-่เกาะยกัษเ์ล็ก-เกาะหวาย  

 
วนัที ่3                  เกาะชา้ง-ทา่เรอืเฟอรร์ ี-่เดนิทางกลบั  

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

อตัราคา่บรกิาร (เดอืนมกราคม-เดอืนเมษายน 2565) 
 
ทา่นละ 2,890 บาท 
 

 

08.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (2) 

เริม่ 08.00 น.    รถเริม่รับทกุทา่นจากทีพ่ัก เดนิทางสูท่า่เรอืบางเบา้ไปท ากจิกรรมด าน ้าชมปะการัง 4 เกาะ 

ถงึ 08.50 น    เวลารับขึน้อยูก่บัโซนทีท่า่นพัก จะแจง้เวลารถรับใหใ้น Voucher เมือ่จองแพ็คเกจเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.00 น.    รถพาท่านมายังหมูบ่า้นบางเบา้ เตรยีมตัวลงเรอื 

09.30 น.    ตรวจเช็คความเรยีบรอ้ย ใสเ่สือ้ชชูพี ออกเดนิเรอืมุง่สูห่มูเ่กาะรัง บรกิารน ้าดืม่ ชา กาแฟ บนเรอื 
    ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 

11.00 น. 
   ด าน ้าจดุแรกที ่เกาะยักษ์เล็ก ทีน่ี่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพของสตัวท์ะเล และแนวปะการังให ้
   ไดช้ม 

11.45 น.    ไดเ้วลาพักรับประทานอาหารกลางวัน (3) แบบบฟุเฟ่ต ์ผลไมน้ ้าดืม่บนเรอื 

12.45 น.    ด าน ้า และเดนิชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ทีท่ าการอทุยานแหง้ชาตหิมูเ่กาะรัง) 

     ถ่ายรปูสวยๆ กบัธรรมชาตอิวดเพือ่นๆในโลกโซเชีย่ล 

13.30 น.    ด าน ้าจดุหมายแรกทีเ่กาะยักษ์ใหญ ่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงดา้นความสวยงามของปะการังเขากวาง 

     โดยเฉพาะปะการังเขากวางสนี ้าเงนิ และสตัวท์ะเลน่ารักอืน่ๆ อกีเป็นจ านวนมาก 

14.15 น.    ออกเดนิทางจากเกาะยกัษ์ใหญ่สูเ่กาะหวาย 

15.00 น.    เป้าหมายสดุทา้ยในการเดนิทางวันน้ีทีเ่กาะหวาย ทา่นสามารถด าน ้าดปูะการังบรหินา้หาดของทีเ่กาะนี้ 

     ไดอ้ยา่งสบายเพราะน ้าทะเลใสเป็นจดุๆหนึง่ทีม่โีครงการปลกูปะการังเทยีมคนืสูท่อ้งทะเลสว่นใหญ ่

     เป็นประเภทปะการังเขากวาง 

16.00 น.    ไดเ้วลาเดนิทางกลับเกาะชา้ง (ระหวา่งเดนิทางรับของวา่งพรอ้มผลไม)้ เก็บความทรงจ าดีๆ ไว ้

     และชว่ยดแูลความสะอาดของ แหลง่ทอ่งเทีย่วใหค้งอยูต่ลอดไป 

17.00 น.    พรอ้มทีจ่ดุขึน้รถ สง่ทกุทา่นเดนิทางกลับถงึทีพ่ักเชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย  

08.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (4) 

12.00 น.    เช็ค เอาท ์ทกุทา่นเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

ราคานีร้วม 

 

หอ้งพักแบบ Deluxe Garden View Room 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 2 ทา่น 

 

สวนน ้าใหญท่ีส่ดุในเกาะชา้ง เฉพาะลกูคา้ทีเ่ขา้พักกบัทางรสีอรท์เทา่นัน้ 

 

อาหารเย็นแบบเซ็ตซฟีู้ดทีร่า้นไอยรา ซฟีู้ด คลองพรา้ว + น่ังเรอืชมหิง่หอ้ย 

 

ทัวรด์ าน ้าดปูะการังโปรแกรม 4 เกาะ + อาหารกลางวัน + อปุกรณ์ด าผวิน ้า (หนา้กาก - เสือ้ชชูพี) 

 

บรกิารรถรับสง่ ระหวา่งทีพ่ัก - รา้นอาหารในโปรแกรม และทีพ่กั - ทา่เรอืบางเบา้ในวันทีไ่ปทัวรด์ าน ้าดปูะการัง 
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ราคานีไ้มร่วม 

  คา่ตั๋วเรอืเฟอรร์ี ่ไป - กลบั 

  คา่ใชจ้า่ยทกุประเภทในการเดนิทางเขา้พัก 

 

คา่อาหารเย็นในวันที ่2 (เวน้แตไ่ดจ้องเพิม่ตามเอกสารการจองของทา่น) 

หมายเหต ุ

 

ราคาแพ็คเกจทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น / จองขัน้ต ่า 2 ทา่น 

 

ราคาแพ็คเกจทีแ่สดงเป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นัน้ / ตา่งชาตบิวกเพิม่ทา่นละ 200 บาท (คา่อทุยาน) 

 

แพ็คเกจนี้เป็นการเดนิทางดว้ยตนเอง หากตดิขัดทา่นสามารถตดิตอ่เราไดต้ลอดเวลา 

  ในกรณีทีไ่มส่ามารถออกทัวรด์ าน ้าดปูะการังไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศทางยนิดคีนืเงนิในสว่นของคา่ด าน ้าใหบ้างสว่น 

 

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิกรณีไมไ่ปทัวรบ์างรายการ หรอืไมไ่ปทานอาหารบางมือ้ 

  * บรษัิทท าการช าระแบบเหมาจา่ยส าหรับคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในแพ็คเกจทีท่า่นจอง กอ่นวันทีท่า่นเดนิทางเขา้พัก 


