
โปรแกรมเกาะช้าง - นํา้ตกคลองพลู - โอเอซิส ซีเวลิด์ 3 วนั 2 คืน (VAN)

รหสัทวัร ์ : WVN0403CAS

 ตราด, เกาะชา้ง, น้ําตกคลองพล,ู โอเอซสิ ซเีวลิด์

 ดาํน้ําตืน้ชมประการงั, เกาะยกัษ์เลก็, เกาะยกัษ์ใหญ่, เกาะมะปรงิ, เกาะรงั

 โรงแรม 4 ดาว



ทีพ่กัมาตรฐาน สี่ ดาว

รถตู้ ปรบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศก์ และ ทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทาง และ บรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้

กาํหนดการเดินทาง
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 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - ตราด - ท่าเรอื - นํ้าตกคลองพลู - พกัผอ่นตามอธัยาศยั
05.00 คณะนกัเดนิทางพบกนั ณ ลกิไนทท์วัร์ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร โดยมเีจา้หน้าทีค่อยใหบ้รกิารก่อนการ

เดนิทาง

06.00 นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรรีเ่กาะชา้ง โดยรถตู้ VIP ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวบ้รกิารทา่น (เดนิทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง)

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านข้ามเรือเฟอรรี่สู่ เกาะช้าง ใช้เวลาประมาณ

45 นาที ในการขา้มฟาก เดนิทางถงึเกาะช้าง นําท่าน

เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ หมู่ เกาะช้าง นําท่าน

นัง่รถตู้ VIP สู่น้ําตกคลองพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมของเกาะช้างที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชม

ถ่ายรูป และ เล่นน้ําตก น้ําตกคลองพลู มีอีกชื่อว่า

น้ํ าตกเมฆภูภา น้ําตกแห่ง น้ีมีความสวยงามดัง

สรวงสวรรค์ ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาทีน้ํ่าตกแห่งน้ี จากนัน้ได้

เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั เพื่อทําการ

เชค็อนิ

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัทานอาหารคํ่า “พเิศษ” บรกิารลอ่งเรอืชมหิง่หอ้ย เพือ่ใหท้กุทา่นไดส้มัผสักบัธรรมชาติ และ ลมทะเล

ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดบั 4 ดาว หรอื ที่พกัระดบั

ใกล้เคียง



วนัที่ (2) ดาํนํ้าตื้นชมประการงั - เกาะยกัษ์เลก็ - เกาะยกัษ์ใหญ่ - เกาะมะปริง - เกาะรงั
เชา้ นําท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั ใหท้่านไดด้ื่มดํ่าบรรยากาศของทะเลเกาะชา้งจากทีพ่กั ไดเ้วลาอนั

สมควรนําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อดําน้ําชมเกาะน้อย

ใหญ่ของอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชา้ง

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากจิกรรมดําน้ําตื้นไว้

ในแพก็เกจแล้ว โดยแพก็เกจดําน้ําตื้นประกอบ ด้วย

กจิกรรมดาํน้ํา 4 เกาะ อาหาร 1 มื้อ น้ํา ขนม บรกิารบน

เรอื อุปกรณ์ดําน้ําแบบยมื หากท่านทําหายจําเป็นตอ้ง

เสยีคา่ปรบัตามทีไ่ดก้าํหนดไว*้**

จดุดาํนํ้าที่ 1 : เกาะยกัษ์เลก็มจีดุเดน่คอืความหลาก

หลายของปลา และ ดอกไมท้ะเล เป็นจุดดาํน้ําตืน้ทีไ่ม่

ควรพลาดทีจ่ะเยีย่มชม

จดุดาํนํ้าที่ 2 : หาดศาลเจา้เกาะรงั เป็นจุดดาํน้ําทีม่ี

ฝงูปลาการต์นู น้อยใหญ่ มหีาดทรายสขีาวเหมาะแก่

การพกัผอ่น เรอืจอดทีน่ี่เพือ่บรกิารอาหารกลางวนั

ทา่น ณ จดุทีเ่รอืจดัอาหารไวใ้ห้

จดุดาํนํ้าที่ 3 : เกาะมะปรงิเป็นเกาะทีป่ระกอบดว้ย

สิง่มชีวีติทางทะเลทีน่่าคน้หามากมาย

จดุดาํนํ้าที่ 4 : เกาะยกัษ์ใหญ่ เป็นไฮไลทข์องการดาํ

น้ําเน่ืองจากความสมบรูณ์ของระบบนิเวศทาง

ธรรมชาตทิา่นจะพบปลาน้อยใหญ่ทีน่่ารกัน่าคน้หา

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัเขา้สูท่ีพ่กัรบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั

ค ํา่ บริการอาหารมือ้ค ํา่ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

ที่พกั : HOTEL MERCURE KOH CHANG HIDEAWAYS ระดบั 4 ดาว หรือ ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่ (3) เดินทางกลบัส ู่ฝัง่ - เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด ์ - กรงุเทพฯ
เชา้ นําทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่าบรรยากาศของทะเลเกาะชา้งจากทีพ่กั

10.00 นําทา่นกลบัสูฝั่ง่ทา่เรอืเกาะชา้ง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

โอเอซสิซเีวลิด์ (1.30 ชัว่โมง)

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําทา่นเขา้ชม โอเอซสิซเีวลิด์ เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุ์

ปลาโลมา ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมประจาํจงัหวดั

จนัทบุรี ทีโ่อเอซสิซเีวลิด์ มโีลมาสชีมพู และ โลมาหวั

บาตร ซึง่เป็นโลมาพนัธุห์ายากทีพ่บไดใ้นประเทศไทย ให้

ทา่นเขา้ชมโชวป์ลาโลมา และ เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรม

แสนน่ารกัของเจา้โลมาตวัน้อยทีฉ่ลาดมาก อสิระทา่นเดนิ

เลน่ถ่ายรปูตามอธัยาศยัจนถงึเวลาอนัสมควร นําทา่น

เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ (21.00 น)



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และ สถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะ และ ความปลอดภยัในการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ

ผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั

อตัราค่าบริการ
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ่
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

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

20-22 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

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

3. คา่รถปรบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

4. คา่เรอืขา้มฝัง่ คา่เรอืนําเทีย่วทะเล พรอ้มอุปกรณ์ดาํน้ําตืน้

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

6. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และ คา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่ และ นามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานโอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไมช่าํระ

เงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท

หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของเงนิ

ทีลู่กคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทําการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไว้

แลว้ทัง้หมด

*** หมายเหตุ ***
 การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจาํนวดงักล่าว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื สว่น

บรกิาร ทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า

 ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด



มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)


