....โปรแกรมทัวร์ 3วัน 2 คืน….
::: ทีพ่ กั 2 คืน + อาหาร 4 มือ้ + ดานา้ 5 เกาะ เรือใหญ่ :::
วันแรก…มื้อเย็นไอยราซีฟดและนั
ู้
ง่ เรื อชมหิงห้อย
13.00 น. ลงเรื อเฟอร์รี่ (ค่าเรื อเฟอร์รี่ และการเดินทางจากท่าเรื อเฟอร์
รี่ ถึงรี สอร์ทไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจนะคะ, เวลาลงเรื อสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความสะดวกของผูเ้ ดินทาง)
13.30 น. สวัสดีเกาะช้าง
14.00 น. เข้าที่พกั เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รถรับนาท่านเดินทาง
สู่ร้านไอยรา ซีฟดู้ ร้านอาหาร
บรรยากาศริ มคลอง ปากอ่าว
คลองพร้าว อิ่มอร่ อยกับเมนู
ซีฟดมื
ู้ ้อค่า(1)
สาหรับท่านใดที่ สนใจชม
หิ งห้อยสามารถใช้บริ การเรื อของทางร้านได้ฟรี คะ่
............ เดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2…ดาน้ าหมู่เกาะรังเต็มวัน 5 เกาะ
07.00 น. ตื่นเช้ารับอรุ ณ สูดกลิ่นไอทะเลให้เต็มปอด รับประทาน
อาหารเช้า (2)
08.00 น. รถรับที่รีสอร์ท นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่หมูบ่ า้ นบางเบ้า
หมู่บา้ นประมงที่ต้ งั อยูใ่ นทะเล
09.00 น. ลงเรื อล่องทะเลสู่หมูเ่ กาะรังแหล่งปะการังที่สวยงามและ
สมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตราด
10.30 น. เดินทางถึงเกาะยักษ์เล็ก สนุกสนานกับการดาน้ าชมปะการัง
11.30 น. ขึ้นจากเกาะยักษ์เล็ก รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ ต์พร้อม
ผลไม้และน้ าดื่มบนเรื อ(3 )
จากนั้นนาท่านล่องทะเล
เดินทางสู่เกาะมะปริ ง จุดดาน้ า
จุดที่ 2 สาหรับท่านที่ชื่นชอบ
หาดทรายขาวน้ าทะเลใสแจ๋ ว
ท่านสามารถขึ้นหาดทรายโดยใช้บริ การเรื อยางนาท่านไปเล่นน้ าที่
หาดทรายเกาะรังหรื อพายเรื อคายัคเล่นได้ตามอัธยาศัย

13.30 น. หลังจากเต็มอิ่มกับการ
เล่นน้ าที่เกาะรัง และเกาะมะปริ ง
นาท่านเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ จุด
ดาน้ าชมปะการังที่สวยงามของทะเลตราด ซึ่งไม่ควรพลาด อีก1 เกาะ
15.00 น. เดินทางถึงจุดสุดท้าย หาดอุทยานฯ โดดน้ าใสๆ เดินเล่นบน
ทุ่นลอยที่ตอ่ เป็ นสะพานทอดยาวให้เดินชมฝูงปลา
ที่แหวกว่ายในท้องทะเลอย่างสวยงาม ขึ้นจากเกาะรับอาหารว่างยาม
บ่าย บาบีคิวไก่ มันต้ม และสับปะรด
16.30 น. เดินทางกลับถึงบ้านบางเบ้า
17.30 น. เดินทางกลับถึงที่พกั โดยสวัสดิภาพ
............ รับประทานอาหารเย็น(มื้อนี้ไม่รวมในแพ็คเกจนะคะ)
วันที่ 3…ว่ายน้ าสระ เล่นชายหาด บ๊าย บาย เกาะช้าง
07.00 น. ตื่นเช้ารับอรุ ณ สูดอากาศบริ สุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า (4)
และพักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ าสระ เล่นชายหาด เก็บภาพประทับใจ
ก่อนเดินทางกลับ
11.30 น. เก็บสัมภาระเตรี ยมเดินทางกลับ .....
12.00 น. บ๊าย บาย เกาะช้าง .......เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประกอบด้ วย :
• ห้ องพัก 2 คืน (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
• อาหาร 4 มือ้ (2 มือ้ เช้ าทีร่ ีสอร์ ท 1 มือ้ เย็นทีไ่ อยรา ซีฟู้ด และ อาหาร
กลางวันบุฟเฟต์ ผลไม้ นา้ ดืม่ , อาหารว่ างบ่ าย : บาบีควิ ไก่ มันต้ ม และ
สับปะรด บริการบนเรือ)
• ดานา้ 5 เกาะ : เกาะยักษ์ เล็ก เกาะยักษ์ ใหญ่ เกาะรัง เกาะมะปริง และ
หาดอุทยานฯ
หมายเหตุ :
 รายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ของนักท่ องเที่ ยวเป็ นสาคัญ
 ค่ าเรื อเฟอร์ รี่ และ การเดินทางไป-กลับ (ท่ าเรื อเฟอร์ รี่ ถึงรี สอร์ ท)
ไม่ รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 ค่ าอุทยานสาหรั บคนไทย ท่ านละ 40 บาท , ต่ างชาติ 200 บาท ไม่
รวมอยู่ในแพ็คเกจ
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