
 

  

 

 
 
 
 
 

 
เกาะชา้ง-ตราด 

กาํหนดการเดินทาง                      โปรแกรม � วนั � คืน 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะชา้ง-ดาํนํ�าชมปะการงั 
��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศูนยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�องสมัภาระ

ก่อนเดินทาง 
��.+� น. ออกเดินทางสู่ เกาะชา้ง จ.ตราด โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที-นั -ง บริการอาหารวา่ง(�มื. อที�/) และเครื�องดื�ม

บนรถ ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 
//.�� น เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ นําท่านลงเรือ โดยเรือเฟอรรี์� (ใชเ้วลาขา้มเกาะประมาณ 9�-+� นาที) ออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะชา้ง ระหวา่งทางชื�นชมความงามของแสงแดดที�กระทบเกลียวคลื�น พรอ้มสูดอากาศอนัแสน
บริสุทธิ;ใหเ้ต็มปอด 

//.+� น. ถึง ท่าเรืออ่าวสบัปะรด  เปลี�ยนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศเพื�อนําทุกท่าเขา้สู่ที�พกั แกรนด ์คาบานา  
รีสอรท์ เกาะชา้ง  ***หรือเทียบเท่า*** เก็บสมัภาระเขา้สู่ที�พกัอิสระตามอธัยาศยั หลงัจากเก็บสมัภาระเขา้สู่
หอ้งพกัเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ นําทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือบางเบา้ ดว้ยเรือทอ้งถิ�น มุ่งหน้าสู่จุดดาํนํ.าดูปะการงั
(joy tour) ที�เกาะยกัษ์เล็ก และเกาะรงั ดาํนํ.าชมปะการงัที�มีความสมบูรณ์ที�สวยงาม สนุกกบัการใหอ้าหารฝูงปลา
ที�มีอยา่งชุกชุม  พรอ้มสนุกสนานกบัการเล่นนํ.า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ แบบบุฟเฟ่ต ์(�มื. อที�9) หลงัอาหารนําท่านดาํนํ.าชมปะการงัต่อใหทุ้กท่าน
เต็มอิ�มกบัการดาํนํ.าชมปะการงั อยา่งเพลิดเพลินใจ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือบางเบา้ รถรบัส่ง
รอรบัทุกท่าน ออกเดินทางต่อมุ่งสู่ที�พกั 

/F.�� น. ถึงที�พกั อิสระพกัพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร  (�มื. อที�+) หลงัอาหาร อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ :  โปรแกรมดาํนํ.าอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงอากาศเป็นหลกั 



 

  

 

 
 
 
 
วนัที-สอง ศาลเจา้กรมหลวงชุมพร-ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ-กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (�มื. อที��) ***แกรนด ์คาบานา รีสอรท์ เกาะชา้ง ***  
/�.�� น. ออกจากที�พกันําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวสบัประรด 
//.�� น. ถึง ท่าเรืออ่าวสบัประรด นําท่านลงเรือ โดยเรือเฟอรรี์� เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ  เปลี�ยนบรรยากาศเป็นโดย

รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที-นั -ง  รอรบัทุกท่าน 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นอาหาร  (�มื. อที�F)  หลงัอาหารแวะสกัการะ ศาลกรมหลวงชุมพร ดา้นใน

พิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัแสดงขอ้มูลประวติัศาสตรข์องกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ; ประวติัการสูร้บของกองทพัเรือไทยกบั
กองกาํลงัเรือรบของฝรั �งเศส เป็นอนุสาวรียที์�เคารพสกัการะ ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากนั.นนําท่านนั.นเดินทางสู่ 
กรุงเทพฯ 

/J.�� น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ;ภาพ พรอ้มความประทบัใจ..... 
 

หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญัขอสงวนสิทธิ;
ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางกรณีผูเ้ดินทาง ไม่ถึง J ท่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บริการต่อท่าน 
ช่วงเดือน ตุลาคม 9�F/-กุมภาพนัธ ์9�F9 

วนัที-เดินทาง ราคาเริ-มตน้ 
5-6 ต.ค. 61 4,900.- 

12-13 ต.ค. 61 5,300.- 

19-20 ต.ค. 61 4,900.- 

26-27 ต.ค. 61 4,900.- 

01-02 พ.ย. 61 4,900.- 

09-10 พ.ย. 61 4,900.- 

16-17 พ.ย. 61 4,900.- 

23-24 พ.ย. 61 4,900.- 

30 พ.ย. 61-01 ธ.ค. 61 5,300.- 

07-08 ธ.ค. 61 5,300.- 

14-15 ธ.ค. 61 4,900.- 

21-22 ธ.ค. 61 4,900.- 

28-29 ธ.ค. 61 4,900.- 

04-05 ม.ค. 62 4,900.- 

11-12 ม.ค. 62 4,900.- 

18-19 ม.ค. 62 4,900.- 

25-26 ม.ค. 62 4,900.- 

01-02 ก.พ. 62 4,900.- 

08-09 ก.พ. 62 4,900.- 

15-16 ก.พ. 62 4,900.- 

22-23 ก.พ. 62 4,900.- 

 



 

  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง Z ที�นั �ง รวมนํ.ามนัเชื. อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก  
-ค่าที�พกั 1 คืน (พกั 9-+ ท่าน/หอ้ง) ***แกรนด ์คาบานา รีสอรท์ เกาะชา้ง *** หรือเทียบเท่าเท่า*** 
-ค่าอุปกรณด์าํนํ.า 
-ค่าเรือ ไป-กลบั 
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั.งหมด \ มื. อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั�ง ๆ ที�นั�งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 
อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา  
          -ภาษีมลูค่าเพิ�ม \% และหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 
เงื-อนไขการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 9 วนั หลงัจากยืนยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง 9� วนั   
เงื-อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ;ไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆที�อาจเกิดขึ. นดว้ยเหตุสุดวิสยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ. นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ. นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั.งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื-อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
-ยกเลิกการเดินทางตั.งแต่ +� วนัขึ. นไป คืนเงินทั.งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง /�-9Z วนั ขอสงวนสิทธิ; ยึดเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง �\-/` วนั คืนเงิน 9�% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง �/-�F วนั ขอสงวนสิทธิ; ยึดเงินทวัรท์ั.งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย /� วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั.นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
สิ-งที-ควรนาํตดิตวัไปดว้ย 
-แวดกนัแดด,ครีมกนัแดด,และอื�นตามความเหมาะสม 
 

 

 


