
 

เกาะชา้ง  3 วนั 2 คนื  ราคา 3,990/ทา่น 
 

วนัแรก 

05:00 น. พรอ้มกันจุดนัดหมาย BTS หมอชติ / Central  บางนา / ฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ 

05:30 น. เดนิทางสูจุ่ดหมาย ระหวา่งการเดนิทางเรามบีรกิาร snake box น ้าดืม่ 

12:00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

13:00 น. เดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอื ธรรมชาต ิเรอืเฟอรร์ี ่

14:00 น. ถงีทา่เทีย่บเรอืธรรมชาต.ิ ใชเ้วลาขา้มฟาก 40 นาท ีโดยประมาณ.  

15:00 น. เชค็อนิเขา้ทีพั่ก. พักผอ่นตามอัธยาศัย. ชลิๆรมิหาดทรายขาว 

18:00 น. รถมารอรับเพือ่ไปยังรา้นอาหาร 

18:30 น. เดนิทางไปยัง รา้นอาหารซฟีุ้ด. รา้นไอยรา (มือ้ที ่2) เพลดิเพลนิ น่ังเรอืพายชมหิง้หอ้ย .. 

21:30 น. เดนิทางกลับทีพั่ก. พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง 

07:00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  ยังหอ้งอาหารของโรงแรม/รสีอรต์ 

08:00 น. เจา้หนา้ทีม่ารับเพือ่เดนิทาง กจิกรรมทรปิด าน ้า. และเทีย่วเกาะ ตา่งๆ  

 จดุด าน า้ ตอ้งดจูากสภาพอากาศอกีคร ัง้ วา่เราจะไปด าน า้  โปรแกรม A  หรอื โปรแกรม B 

 

 โปรแกรม A  เกาะยกัษเ์ล็ก เกาะมะปรงิ หาดศาลเจา้เกาะรงั  เกาะยกัษใ์หญ ่และหาดอทุยานฯ 

  

 เกาะที ่1 เกาะยักษ์เลก็  จดุแรกทีล่งด าน ้า ส าหรับทา่นทียั่งด าน ้าไมเ่ป็น ทางเรอืมเีจา้หนา้ที ่

 คอยดแูล นักทอ่งเทีย่วสามารถไปกบัเจา้หนา้ทีไ่ด ้โดยไมต่อ้งวา่ยน ้าไปเอง  เกาะยักษ์เลก็ 

 หลากหลายดว้ยดอกไมท้ะเล ปลาการต์นู ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง  ตืน่ตา 

 ตืน่ใจแน่นอนส าหรับการลงด าน ้าทีเ่กาะแรกน้ี โดยเรอืจะจอดประมาณ 45 นาท ี

 

 เกาะที ่2,3 เกาะมะปรงิ และ หาดศาลเจา้เกาะรัง  จุดนี้จะจอดประมาณ 90 นาท ีใหนั้กทอ่ง 

 เทีย่งพักรับประทานอาหารเทีย่งบนเรอื  ด าน ้าทีเ่กาะมะปรงิ เกาะมะปรงิสวยงามดว้ยฝงูปลา 

 หลากหลาย  ปะการังฉัตร  ดอกไมท้ะเล   ส าหรับทา่นทีไ่มต่อ้งการด าน ้าสามารถลงเรอืยาง 

 หรอืพายเรอืคายคัไปเลน่ทีห่าดทรายศาลเจา้เกาะรังได ้ หาดศาลเจา้เป็นหาดสวยงามดว้ยเมด็ 

 ทรายขาวละเอยีดน ้าทะเลใสแจ๋วราวกระจก สามารถลงด าน ้า เพือ่ดคูรอบครัวปลาการต์นู และ 

 เลน่น ้ากับฝงูปลาได ้

 

 เกาะที ่4 เกาะยักษ์ใหญ ่เป็นจุดทีป่ะการังสวยและสมบรูณ์มากๆ  จงึไมค่วรพลาดอกีเชน่กับ 

 ส าหรับเกาะน้ี เรอืจอดประมาณ 45 นาท ี

 

 เกาะที ่5 หาดอทุยานฯ โดดน ้าใสๆ เดนิเลน่บนทุน่ลอยทีต่อ่เป็นสะพาน 

 ทอดยาวใหเ้ดนิชมฝงูปลาทีแ่หวกวา่ยในทอ้งทะเลอยา่งสวยงาม ขึน้จากเกาะรับอาหารวา่งยาม 

 บา่ยบาบคีวิไก+่ผลไม ้



 
 

 หรอื  โปรแกรม B  เกาะคลุม้  เกาะหวาย  เกาะเหลายา  หาดพาราไดซ ์

 

 เกาะคลุม้   เดนิเลน่ถา่ยรูปหนา้หาดสวยๆ หรอืด าน ้าตืน้ชมฝงูปลาสวยงามไดต้ลอดวนั 

 

 เกาะหวาย  เป็นเกาะทีม่คีวามสวยงามน ้าทะเลเป็นสฟ้ีาสวยใสราวกบักระจก รอบ ๆ เกาะจะม ี

 แนวปะการังทีส่มบรูณ์มากมาย สามารถวา่ยน ้าชมปะการังกันไดอ้ยา่งง่ายดาย  

  

 เกาะเหลายา  เป็นเกาะสว่นตัวทีม่ทีีพั่กเพยีงแหง่เดยีว บรรยากาศจงึเงยีบสงบ หาดทราย 

 บรเิวณดา้นหนา้หาดขาวสะอาดตา น ้าทะเลเป็นสสีวยใส เหมาะแกก่ารพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  

 

 หาดพาราไดซ ์  น ้าทะเลใสมาก จะเลน่น ้า ด าน ้าตืน้ เดนิเลน่รมิหาดฟินมาก 

 

 แพ็คเกจด าน า้ประกอบดว้ย : 

 ด าน ้า 5 เกาะ : เกาะยักษ์เลก็ เกาะมะปรงิ หาดศาลเจา้ เกาะยักษ์ใหญ ่   

 หาดอทุยานฯรถรับ – สง่ ทีร่สีอรท์ (ตัง้แตโ่รงแรมเคซ ีหาดทรายขาว ถงึ บางเบา้ทกุรสีอรท์) 

 อาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  แบบบฟุเฟต ์ผลไม ้น ้าดืม่ 

 อาหารวา่งชว่งบา่ย (มือ้ที ่5)  บาบคีวิไก ่มันตม้ และสบัปะรด บรกิารบนเรอื 

 เสือ้ชชูพีและหนา้กากด าน ้าเรอืคายัค  

 โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อทุยานส าหรับคนไทย ทา่นละ 40 บาท , ตา่งชาต ิ200 บาท 

 

17:00 น. กลับถงึทีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศัย 

19:00 น. รับประทานอาหารค ่า พักผอ่นตามอัธยาศัย.  

 

 

วนัทีส่าม 

07:00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

08:00 น. เทีย่วชมเกาะชา้ง ณ จดุชมววิ ดว้ยรถโดยสารประจ าทอ้งถิน่ 

12:00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง อัธยาศัย 

13:00 น. เชค็เอาทอ์อกจากทีพั่ก..เพือ่เดนิทางกลบั ดว้ยรถตู ้วไีอพ ี 

14:00 น. แวะชมและถา่ยภาพ ยัง หอประภาคาร  เยีย่มชม หาดทรายด า 1 ใน 5 ของโลก 

16:00 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ  

22:00 น. ถงึทีห่มายดว้ยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 

1. คา่รถตูว้ไีอพบีรกิารตลอดทรปิ 

2. คา่ทีพ่ัก 2 คนื โรงแรม/รสีอรต์+อาหารเชา้ 

(kc grand resort/ เกาะชา้งลากนู/คชา รสีอรต์เกาะชา้ง หรอื เทีย่บเทา่) 

3. คา่ทรปิด าน ้าตืน้+อปุกรณ์ด าน ้าตืน้+อาหารเทีย่ง+อาหารวา่ง+น ้าดืม่+ผลไม ้

4. คา่อาหารค ่า รา้นอาหารไอยรา+น่ังเรอืชมหิง่หอ้ย 

5. คา่ประกันการเดนิทางตลอดทรปิ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 

1. คา่มนิบิาร ์/ซกัรดี/อืน่ๆทีไ่มร่ะบใุนโปรแกรม 

2. คา่อทุยานฯ ส าหรับคนไทย ทา่นละ 40 บาท , ตา่งชาต ิ200 บาท 

 


