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แพ็คเกจเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 3 วนั 2 คนื  
พกัที ่เมอรเ์คยีว ไฮดอ์เวย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่1              เกาะชา้ง - ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต อาหารไทยทีร่สีอรท์ 

 

------                   ลกูคา้เดนิทางดว้ยตนเองถงึท่าเรอืเฟอรร์ี ่(อา่วธรรมชาต)ิ เพือ่ขา้มไปยังเกาะชา้ง 

                          เดนิทางดว้ยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถสว่นตัว) เขา้ทีพ่ัก เช็คอนิ เชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

                          *** คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไมร่วมในแพ็คเกจ *** 

17.00 น.          พรอ้มกนัทีห่อ้งอาหาร The Bay ของเมอรเ์คยีว ไฮดอ์เวย ์เกาะชา้ง ตัง้อยูบ่รเิวณรมิสระวา่ยน ้า 

         ดา้นหนา้ชายหาด รับประทานอาหารเย็น (1) พรอ้มชมดวงอาทติยต์กในมมุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ 
         บนเกาะชา้ง เมนูอาหารรังสรรค ์โดยเชฟฝีมอืด ีปรงุอาหารอยา่งพถิพีถัิน เสริฟ์สดใหม ่

         รสชาดเยีย่ม ทัง้อาหารไทยและซฟีู้ด 

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

 
 วนัที ่3                 เกาะชา้ง-ทา่เรอืเฟอรร์ ี-่เดนิทางกลบั  

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

อตัราคา่บรกิาร (เดอืนมกราคม-เดอืนเมษายน 2565) 
 
ทา่นละ 2,890 บาท เขา้พกัตรงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุตอ่เนือ่ง เพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 

08.00 น.          รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (2) 

08.20 น.          รับทกุทา่นจากทีพ่ัก เดนิทางสูท่า่เรอืบางเบา้ไปท ากจิกรรมด าน ้าชมปะการัง 4 เกาะแบบเต็มวัน 

09.00 น.          รถพาทา่นมายังหมูบ่า้นบางเบา้ หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ป็นทา่เรอืทีส่ าคัญของเกาะชา้ง 

         ทีน่ี่เป็นทีจ่อดเรอืทีจ่ะพาทา่นไปด าน ้า เมือ่ลงเรอืกนัพรอ้มแลว้ถงึเวลาอันสมควรที ่

         เราจะออกเดนิทางไปตามเกาะตา่งๆ เพือ่ด าน ้ากนัเลย เรอืใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1:30 ชม. 

 10.30 น. 
         ด าน ้าจดุหมายแรกทีเ่กาะยักษ์ใหญ ่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงดา้นความสวยงามของปะการังเขากวาง 

         โดยเฉพาะปะการังเขากวางสนี ้าเงนิ และสตัวท์ะเลน่ารักอืน่ๆ อกีเป็นจ านวนมาก 

 12.00 น.          ไดเ้วลาพักรับประทานอาหารกลางวัน (3) แบบบฟุเฟ่ต ์ผลไมน้ ้าดืม่บนเรอื พรอ้มเดนิทางสู ่

         หาดศาลเจา้แมเ่กาะรัง บรรยากาศโดยรวมของทีน่ี่จะมหีาดทรายขาวน ้าทะเลใส สามารถเลน่น ้า 

         เดนิชมชายหาด และชมปลาทะเลสสีดมากมาย 

13.00 น.          ออกเดนิทางไปเกาะยักษ์เล็กกนัตอ่ ทีน่ี่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพของสตัวท์ะเลและแนวปะการัง 

15.00 น.          เป้าหมายสดุทา้ยในการเดนิทางวันน้ีทีเ่กาะรัง (ระหวา่งเดนิทางรับของวา่งพรอ้มผลไม)้ 

         ทา่นสามารถด าน ้าดปูะการังบรหินา้หาดของทีเ่กาะนี้ไดอ้ยา่งสบายเพราะน ้าทะเลใสเป็นจดุๆหนึง่ 
         ของทะเลฝ่ังอา่วไทยทีม่โีครงการปลกูปะการังเทยีมคนืสูท่อ้งทะเล สว่นใหญเ่ป็นประเภท 

         ปะการังเขากวาง 

 16.00 น. 
         ไดเ้วลาเดนิทางกลับเกาะชา้ง เก็บความทรงจ าดีๆ ไว ้และชว่ยดแูลความสะอาดของ 

         แหลง่ทอ่งเทีย่วใหค้งอยูต่ลอดไป 

 17.00 น.          รถสง่ทกุทา่นเดนิทางกลับถงึทีพ่ักเชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

08.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (4) 

12.00 น.    เช็ค เอาท ์ทกุทา่นเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

ราคานีร้วม 

 

หอ้งพักแบบ Standard 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 2 ทา่น 

 

อาหารเย็นแบบเซ็ตอาหารไทย ทีเ่มอรเ์คยีว ไฮดอ์เวย ์เกาะชา้ง เมนู by Chef 

 

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

 

บรกิารรถรับสง่ ระหวา่งทีพ่ัก - 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 


