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• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน ส่ี ดาว  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม 

                                  เมษายน  23-25 / 30เม.ย.-02พ.ค. 
  พฤษภาคม  01-03 / 02-04 / 03-05 / 07-09 / 08-10 / 14-16  / 21-23 / 25-26 / 28-30 
  มิถุนายน  02-04 / 03-05 / 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 
  กรกฎาคม  02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค. 
  สิงหาคม  06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-21 / 27-29  
  กนัยายน  03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 
 

วันแรก(1)  กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น ้าตกคลองพลู – พักผ่อนตามอัธยาศัย 
05.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ที่คอยให้บริการ  ก่อนการเดินทาง 
06.00 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรร่ีเกาะชา้ง โดยรถตู ้VIP ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการท่าน (เดินทางประมาณ 

5 ชัว่โมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านขา้มเรือเฟอรร่ีสู่เกาะชา้ง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ในการข้ามฟาก เดินทางถึงเกาะช้าง น าท่านเดินทางสู่

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชา้ง น าท่านนั่งรถตู ้VIP สู่น ้ าตก

คลองพลู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะช้างที่

นักท่องเที่ยวต้องแวะชม ถ่ายรูปและเล่นน ้ าตก น ้ าตก

คลองพลู มีอีกช่ือว่า น ้ าตกเมฆภูภา น ้ าตกแห่งน้ีมีความ

สวยงามดงัสรวงสวรรค์ ให้ท่านไดใ้ช้เวลาที่น ้ าตกแห่งน้ี 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั เพ่ือ

ท าการเช็คอิน 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 หลงัทานอาหารค ่า “พิเศษ” บริการล่องเรือชมห่ิงห้อย เพ่ือให้ทุกท่านไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ และลมทะเล 



 
 
 
 
 
 
 

 ที่พัก : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดับ 4 ดาวหรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่(2)  ด าน ้าตืน้ชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะ

ยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง 
เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด ่า

บรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พัก ไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือด าน ้ าชมเกาะน้อยใหญ่ของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง  

 *** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมด าน ้าตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจด าน ้าตื้นประกอบ ด้วย 
กิจกรรมด าน า้ 4 เกาะ อาหาร 1มือ้ น า้ ขนม บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน า้แบบยืม หากท่านท าหายจ าเป็นต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีได้ก าหนดไว้*** 

 จุดด าน ้าที่ 1 : เกาะยกัษเ์ล็กมีจุดเด่นคือความหลากหลายของปลา และดอกไมท้ะเล เป็นจุดด าน ้าต้ืนที่ไม่ควรพลาด
ที่จะเย่ียมชม 

 จุดด าน ้าที่ 2 : หาดศาลเจา้เกาะรัง เป็นจุดด าน ้าที่มีฝงูปลา
การ์ตูน นอ้ยใหญ่ มีหาดทรายสีขาวเหมาะแก่การพกัผ่อน 
เรือจอดที่น่ีเพื่อบริการอาหารกลางวนัท่าน ณ จุดที่เรือจดั
อาหารไวใ้ห้ 

 จุดด าน ้ าที่  3 : เกาะมะปริงเป็นเกาะที่ประกอบด้วย
ส่ิงมีชีวิตทางทะเลที่น่าคน้หามากมาย 

 จุดด าน ้าที่ 4 : เกาะยกัษ์ใหญ่ เป็นไฮไลท์ของการด าน ้ า
เน่ืองจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ท่านจะพบปลานอ้ยใหญ่ที่น่ารักน่าคน้หา 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัเขา้สู่ที่พกัรับประทานอาหารค ่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดับ 4 ดาวหรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่(3)   เดินทางกลับสู่ฝ่ัง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – น าท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด ่าบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พัก  
10.00 น าท่านกลบัสู่ฝ่ังท่าเรือเกาะชา้ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอเอซิสซีเวิลด ์(1.30 ชัว่โมง)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านเขา้ชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพนัธ์ุ

ปลาโลมา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจ า
จงัหวดั จนัทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมาสีชมพูและ
โลมาหัวบาตร ซ่ึงเป็นโลมาพันธ์ุหายากที่พบได้ใน
ประเทศไทย ให้ท่ าน เข้าชมโชว์ปลาโลมา และ
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมแสนน่ารักของเจา้โลมาตัว
น้อยที่ ฉลาดมาก อิสระท่ านเดิน เล่นถ่ ายรูปตาม
อธัยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่
กรุงเทพมหานคร  

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

23-25 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 
30เม.ย.-02พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 

01-03 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
02-04 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
03-05 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 



 
 
 
 
 
 
 

07-09 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
08-10 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
14-16 พ.ค. 64   7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 
21-23 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
25-26 พ.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
28-30 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
02-04 มิ.ย. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
03-05 มิ.ย. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
04-06 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
11-13 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
18-20 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
25-27 มิ.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
02-04 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
09-11 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
16-18 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
23-25 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
24-26 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
27-29 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 

30ก.ค.-01ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
06-08 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
11-13 ส.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
12-14 ส.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500 
13-15 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
20-21 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
27-29 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 



 
 
 
 
 
 
 

03-05 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
10-12 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
17-19 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 
24-26 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000 

***เพียงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่าเรือขา้มฝ่ัง ค่าเรือน าเที่ยวทะเล พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


