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                                          ราคาเร่ิมต้นเพยีง 6,690 .- 
 

  

 

 

เกาะช้าง 3 วนั 2 คืน พร้อมชมโอเอซิสซีเวลิด์ โชว์โลมา  



 น ำท่ำนชม ธรรมชำติของเกำะชำ้ง จงัหวดัตรำด แหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ น ำท่ำนท่องเท่ียว อยำ่งย ัง่ยืน ชม

ธรรมชำติ น ้ำตกคลองพลู รับประทำนอำหำรซีฟูดแบบจดัเตม็ น ำท่ำนด ำน ้ำ เกำะยกัษเ์ลก็ เกำะยกัษใ์หญ่ดูปลำ 

ประกำรัง ให้ท่ำนไดเ้ห็นควำมสวยงำมของพ้ืนสมุทร ให้ท่ำนไดเ้ขำ้ชมโอเอซิส 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  ำนำญเสน้ทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
 ท่ีพกัมำตรฐำน ส่ี ดำว  
 รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
 เรือล  ำใหญ่ปลอดภยัสูงในกำรเท่ียวชมเกำะไดรั้บมำตรฐำนจำกกำรท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
 อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  

 

วันแรก(1)  กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือ – น ้าตกคลองพลู – พกัผ่อนตามอัธยาศัย 
05.00 คณะนกัเดินทำงพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหบ้ริกำร  ก่อนกำร

เดินทำง 
06.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอรร่ีเกำะชำ้ง โดยรถตู ้VIP ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริกำรท่ำน (เดินทำง

ประมำณ 5 ชัว่โมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 ร้านริมทะเล ซีฟู้ด & รีสอร์ท 
เมนู 1. ปลากะพงทอดสามรส / 2. แกงส้มกุ้งผกัรวม / 3. กุ้งหลน – ผกัสด /  

4. ผดัฉ่าทะเล / 5. น า้พริกไข่ปู / 6. ไข่เจยีวปู / 7. ผดัผกัรวมมติร /  
ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น า้ด่ืม, น า้แข็ง 

บ่ำย น ำท่ำนขำ้มเรือเฟอรร่ีสู่เกำะชำ้ง ใชเ้วลำประมำณ 45 นำทีในกำรขำ้มฟำก 

เดินทำงถึงเกำะชำ้ง น ำท่ำนเดินทำงสู่อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะชำ้ง น ำ

ท่ำนนั่งรถตู ้VIP สู่น ้ ำตกคลองพลู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของ

เกำะชำ้งท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งแวะชม ถ่ำยรูปและเล่นน ้ ำตก น ้ ำตกคลองพลู มีอีกช่ือว่ำ น ้ ำตกเมฆภูภำ น ้ ำตกแห่งน้ีมี

ควำมสวยงำมดงัสรวงสวรรค ์ให้ท่ำนไดใ้ชเ้วลำท่ีน ้ ำตกแห่งน้ี จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ี

พกั เพื่อท ำกำรเช็คอิน 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 



 ร้านภูทะเล ซีฟู้ด เกาะช้าง 
เมนู  1. ปลาทอดกระเทียม / 2. โป๊ะแตกทะเล / 3. ปูผดัพริกไทยด า / 4. กุ้งซอสมะขาม / 5. หอยแมลงภู่อบ / 6. ย ารวม

มติรทะเล / 7. ไข่เจยีวหอยนางรม / ข้าวสวย, ผลไม้ตามฤดูกาล, น า้ด่ืม, น า้แข็ง 
 หลงัทำนอำหำรค ่ำ “พิเศษ” บริกำรล่องเรือชมห่ิงหอ้ย เพ่ือใหทุ้กท่ำนไดส้มัผสักบัธรรมชำติ และลมทะเล 

 ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดับ 4 ดาวหรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วันที(่2)  ด าน ้าตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์เล็ก – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะมะปริง – เกาะรัง 
เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พกั  ไดเ้วลำอนัสมควร

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือด ำน ้ ำชมเกำะน้อยใหญ่ของอุทยำน
แห่งชำติหมู่เกำะชำ้ง  

 *** หมายเหตุ โปรแกรมนีร้วมค่ากิจกรรมด าน ้าตืน้ไว้ในแพคเกจ็
แล้ว โดยแพคเกจด าน ้าตื ้นประกอบ ด้วย กิจกรรมด าน ้า 4 เกาะ 
อาหาร 1มือ้ น า้ ขนม บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน า้แบบยืม หากท่าน
ท าหายจ าเป็นต้องเสียค่าปรับตามท่ีได้ก  าหนดไว้*** 

 จุดด าน า้ที่ 1 : เกำะยกัษเ์ลก็มีจุดเด่นคือควำมหลำกหลำยของปลำ และดอกไมท้ะเล เป็นจุดด ำน ้ ำต้ืนท่ีไม่ควรพลำด
ท่ีจะเยีย่มชม 

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

 จุดด าน า้ที่ 3 : เกำะมะปริงเป็นเกำะท่ีประกอบดว้ยส่ิงมีชีวิตทำงทะเลท่ีน่ำ
คน้หำมำกมำย 

 จุดด าน ้าที่ 4 : เกำะยกัษ์ใหญ่ เป็นไฮไลท์ของกำรด ำน ้ ำเน่ืองจำกควำม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงธรรมชำติท่ำนจะพบปลำน้อยใหญ่ท่ีน่ำรักน่ำ
คน้หำ 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนกลบัเขำ้สู่ท่ีพกัรับประทำนอำหำรค ่ำ พกัผ่อน
ตำมอธัยำศยั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 ร้านเรือนไทย ซีฟู้ด เกาะช้าง บางเบ้า 
เมนู 1.ปลากะพงนึ่งซีอิว๋ / 2. กุ้งคัว่พริกเกลือ / 3.ต้มย าทะเล / 4. หมกึผดัไข่เคม็ / 5. คะน้าน า้มนัหอย / 6. กะหล า่ปลี

น า้ปลา / 7. ปู้ม้าผดัผง / 8. หอยเชลล์ย่างเนยกระเทียม / 9. ทะเลผดัฉ่า / 10. ทอดมนักุ้ง / ข้าวสวย, ผลไม้, 
น า้เปล่า 

 ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดับ 4 ดาวหรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 



วันที(่3)   เดินทางกลับสู่ฝ่ัง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – น าท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
เช้า น าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั ให้ท่านได้ด่ืมด ่าบรรยากาศของทะเลเกาะช้างจากที่พกั  
10.00 น ำท่ำนกลบัสู่ฝ่ังท่ำเรือเกำะชำ้ง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โอเอซิสซีเวิลด ์(1.30 ชัว่โมง)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 ร้านริมทะเล ซีฟู้ด & รีสอร์ท 
เมนู 1. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา / 2. ต้มส้มปลากระบอก /  

3. แกงเขียวหวานลกูช้ินปลา / 4. คัว่กลิง้หมู / 5. ไข่เจยีวกุ้งสับ /  
6. กะหล า่น า้ปลา / ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น า้ด่ืม, น า้แข็ง 

บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถำนท่ีเพำะพนัธุ์ปลำโลมำ ซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมประจ ำจงัหวดั จนัทบุรี ท่ีโอเอซิสซีเวิลด ์มีโลมำ
สีชมพูและโลมำหัวบำตร ซ่ึงเป็นโลมำพนัธุห์ำยำกท่ีพบไดใ้นประเทศไทย ให้ท่ำนเขำ้ชมโชวป์ลำโลมำ และ
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมแสนน่ำรักของเจำ้โลมำตวันอ้ยท่ีฉลำดมำก อิสระท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั
จนถึงเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนครโดยสวสัดิภำพ  

 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะ
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  
เพ่ิมท่ำนล่ะ 

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 านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



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

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ  ำทวัร์ 2,500 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่โมง ท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ี

สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ  ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

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

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

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้  ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

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

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมกีำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสตัว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสยั อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล  ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 



● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมก่ิอนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 
หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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