รหัสโปรแกรม : 20254 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก
05:00 น.

พร้อมกันจุดนัดหมาย BTS หมอชิต / Central บางนา / ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

05:30 น.

เดินทางสู่จุดหมาย ระหว่างการเดินทางเรามีบริการ snake box น้าดื่ม

12:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มือที่1)

13:00 น.

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ ธรรมชาติ เรือเฟอร์รี่

14:00 น.

ถีงท่าเที่ยบเรือธรรมชาติ. ใช้เวลาข้ามฟาก 40 นาที โดยประมาณ.

15:00 น.

เช็คอินเข้าที่พัก. พักผ่อนตามอัธยาศัย. ชิลๆริมหาดทรายขาว

18:00 น.

รถมารอรับเพือ่ ไปยังร้านอาหาร

18:30 น.

เดินทางไปยัง ร้านอาหารซีฟุ้ด. ร้านไอยรา (มือที่ 2) เพลิดเพลิน นั่งเรือพายชมหิงห้อย ..

21:30 น.

เดินทางกลับที่พัก. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มือที่ 3) ยังห้องอาหารของโรงแรม/รีสอร์ต

08:00 น.

เจ้าหน้าทีม่ ารับเพื่อเดินทาง กิจกรรมทริปด้าน้า. และเที่ยวเกาะ ต่างๆ
จุดด้ำน้ำ ต้องดูจำกสภำพอำกำศอีกครัง ว่ำเรำจะไปด้ำน้ำ โปรแกรม A หรือ โปรแกรม B
โปรแกรม A เกำะยักษ์เล็ก เกำะมะปริง หำดศำลเจ้ำเกำะรัง เกำะยักษ์ใหญ่ และหำดอุทยำนฯ
เกาะที่ 1 เกาะยักษ์เล็ก จุดแรกที่ลงด้าน้า ส้าหรับท่านที่ยังด้าน้าไม่เป็น ทางเรือมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแล นักท่องเที่ยวสามารถไปกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องว่ายน้าไปเอง เกาะยักษ์เล็ก
หลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ตื่นตา
ตื่นใจแน่นอนส้าหรับการลงด้าน้าที่เกาะแรกนี โดยเรือจะจอดประมาณ 45 นาที
เกาะที่ 2,3 เกาะมะปริง และ หาดศาลเจ้าเกาะรัง จุดนีจะจอดประมาณ 90 นาที ให้นักท่อง
เที่ยงพักรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ด้าน้าที่เกาะมะปริง เกาะมะปริงสวยงามด้วยฝูงปลา
หลากหลาย ปะการังฉัตร ดอกไม้ทะเล ส้าหรับท่านที่ไม่ต้องการด้าน้าสามารถลงเรือยาง
หรือพายเรือคายัคไปเล่นที่หาดทรายศาลเจ้าเกาะรังได้ หาดศาลเจ้าเป็นหาดสวยงามด้วยเม็ด

ทรายขาวละเอียดน้าทะเลใสแจ๋วราวกระจก สามารถลงด้าน้า เพื่อดูครอบครัวปลาการ์ตูน และ
เล่นน้ากับฝูงปลาได้
เกาะที่ 4 เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นจุดที่ปะการังสวยและสมบูรณ์มากๆ จึงไม่ควรพลาดอีกเช่นกับ
ส้าหรับเกาะนี เรือจอดประมาณ 45 นาที
เกาะที่ 5 หาดอุทยานฯ โดดน้าใสๆ เดินเล่นบนทุ่นลอยที่ต่อเป็นสะพาน
ทอดยาวให้เดินชมฝูงปลาที่แหวกว่ายในท้องทะเลอย่างสวยงาม ขึนจากเกาะรับอาหารว่างยาม
บ่ายบาบีคิวไก่+ผลไม้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หรือ โปรแกรม B เกำะคลุ้ม เกำะหวำย เกำะเหลำยำ หำดพำรำไดซ์
เกาะคลุ้ม เดินเล่นถ่ายรูปหน้าหาดสวยๆ หรือด้าน้าตืนชมฝูงปลาสวยงามได้ตลอดวัน
เกาะหวาย เป็นเกาะที่มีความสวยงามน้าทะเลเป็นสีฟ้าสวยใสราวกับกระจก รอบ ๆ เกาะจะมี
แนวปะการังที่สมบูรณ์มากมาย สามารถว่ายน้าชมปะการังกันได้อย่างง่ายดาย
เกาะเหลายา เป็นเกาะส่วนตัวที่มีที่พักเพียงแห่งเดียว บรรยากาศจึงเงียบสงบ หาดทราย
บริเวณด้านหน้าหาดขาวสะอาดตา น้าทะเลเป็นสีสวยใส เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง
หาดพาราไดซ์ น้าทะเลใสมาก จะเล่นน้า ด้าน้าตืน เดินเล่นริมหาดฟินมาก

แพ็คเกจด้ำน้ำประกอบด้วย :
ด้าน้า 5 เกาะ : เกาะยักษ์เล็ก เกาะมะปริง หาดศาลเจ้า เกาะยักษ์ใหญ่
หาดอุทยานฯรถรับ – ส่ง ที่รีสอร์ท (ตังแต่โรงแรมเคซี หาดทรายขาว ถึง บางเบ้าทุกรีสอร์ท)
อาหารกลางวัน (มือที่ 4) แบบบุฟเฟต์ ผลไม้ น้าดื่ม
อาหารว่างช่วงบ่าย (มือที่ 5) บาบีคิวไก่ มันต้ม และสับปะรด บริการบนเรือ
เสือชูชีพและหน้ากากด้าน้าเรือคายัค
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอุทยานส้าหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท
17:00 น.

กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00 น.

รับประทานอาหารค่้า พักผ่อนตามอัธยาศัย.

วันที่สำม
07:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มือที่ 6)

08:00 น.

เที่ยวชมเกาะช้าง ณ จุดชมวิว ด้วยรถโดยสารประจ้าท้องถิ่น

12:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง อัธยาศัย

13:00 น.

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก..เพื่อเดินทางกลับ ด้วยรถตู้ วีไอพี

14:00 น.

แวะชมและถ่ายภาพ ยัง หอประภาคาร เยี่ยมชม หาดทรายด้า 1 ใน 5 ของโลก

16:00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22:00 น.

ถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำรนีรวม :
1. ค่ารถตู้วีไอพีบริการตลอดทริป
2. ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรม/รีสอร์ต+อาหารเช้า
(kc grand resort/ เกาะช้างลากูน/คชา รีสอร์ตเกาะช้าง หรือ เที่ยบเท่า)
3. ค่าทริปด้าน้าตืน+อุปกรณ์ด้าน้าตืน+อาหารเที่ยง+อาหารว่าง+น้าดื่ม+ผลไม้
4. ค่าอาหารค่้า ร้านอาหารไอยรา+นั่งเรือชมหิ่งห้อย
5. ค่าประกันการเดินทางตลอดทริป
อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวม :
1. ค่ามินิบาร์ /ซักรีด/อื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าอุทยานฯ ส้าหรับคนไทย ท่านละ 40 บาท , ต่างชาติ 200 บาท

