
                                                                                                                                                          

                                                                                                              สลกัเพชรทวัร์  &  รีสอร์ท 

                                                    แพค็เกจทวัร์   (  3  วนั  2  คืน  )    อาหาร 5 มือ้  

                                                                      จากเฟอร์ร่ีเลีย้วซ้ายสุดปลายทาง                                                                                                                            
 

 ร่วมเปิดประตูสู่เกาะน้อยใหญ่  หาดทรายขาวบริสุทธ์ิ  นํา้ทะเลใสสะอาด  ดาํด่ิงสู่ใต้ท้องทะเลชมโลกปะการัง  และฝูงปลานานาชนิด 

ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของอ่าวไทย 

 

วนัแรก     13- 14.00  น. :    ลงเรือจากบา้นธรรมชาติสู่เกาะชา้งดว้ยเรือเฟอร์ร่ีท่ีทนัสมยั 

          14.30 น. :   ถึงฝ่ังเกาะชา้ง (ข้ึนจากเรือเฟอร์ร่ีเล้ียวซา้ยสุดปลายทางเกาะชา้งใต)้ ท่ียงัคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเสน้ทาง 

          15.00 น. :   เขา้สู่ท่ีพกัของสลกัเพชรรีสอร์ท ลกัษณะเป็นบา้นพกัริมนํ้ ารายลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศของทอ้ง 

                                    ทะเลท่ีกวา้งใหญ่ ววิทิวทศัท่ีสวยงาม ลมทะเลพดัเยน็โล่งสบาย   

                                     ณ ท่ีน่ีเปรียบมนตเ์สน่ห์ออ้มกอดของขนุเขาเชิญท่านมาสมัผสัพกัผอ่น              (หนึ่งเดยีวในเกาะช้าง)   

                  15.30 น.:    เท่ียวเกาะเหลายา มีหาดทรายขาวนํ้ าใสสะอาดดุจกระจก เหมาะแก่การเล่นนํ้ า และทาํกิจกรรมกลุ่ม 

                                    กิจกรรมภายในหมู่คณะ 

                 17.00 น. :      เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั อาบนํ้ าอาบท่า พกัผอ่นจากการเม่ือยลา้ 

                18.30  น. :   รับประทานอาหารเยน็ซีฟู้ด สด ๆ จากทะเล คละเคลา้บรรยากาศ ชมววิทิวทศัน์ในออ้มกอดขนุเขา และสายลมอ่อน ๆ  

                                    ในยามคํ่าคืน บริเวณโดยรอบท่ีพกั สงัสรรคใ์นหมู่คณะ  ร้องเล่นคาราโอเกะ 

  

วนัทีส่อง    7.00  น. :  รุ่งอรุณท่ีอ่าวสลกัเพชร   สมัผสับรรยากาศยามเชา้ ชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีอ่าวสลกัเพชร ด่ืมนํ้ าชา กาแฟ   

       โอวลัติน  ขนมปังป้ิง  เดินเล่นบริเวณสะพานท่าเทียบเรือชมปลานานาชนิดท่ีแหวกวา่ยไปมาในกระชงั 

   8.00  น.  : รับประทานอาหารเชา้เป็นขา้วตม้ร้อนๆ เตรียมตวัเดินทางสู่แหล่งดาํนํ้ าของทะเลอ่าวไทย 

   9.00  น.  : ลงเรือไปเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง ดาํนํ้ าดูปะการังท่ี เกาะยกัษเ์ลก็ ชมปะการังและดอกไมท้ะเล 

                    หลากหลายชนิดเป็นผืนใหญ่รอบเกาะ  และฝงูปลาหลากสีนบัร้อยท่ีรุมลอ้มรอรับอาหารจากมือท่านเล่นสมัผสัตวัปลาได ้

                 12.00  น. : รับประทานอาหารกลางวนั ปรุงสด ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศของทอ้งทะเล บริเวณชายหาดศาลเจา้แม่                                    

                                   ซ่ึงมีหาดทรายขาว เมด็ทรายนุ่มเทา้ นํ้ าใสสะอาด  พกัผอ่นคลายเหน่ือย (หนงัทอ้งตึงหนงัตาหยอ่น) 

                 14.00 น.    ดาํนํ้ าต่อท่ีเกาะยกัษใ์หญ่  ชมฝงูปลานํ้ าดอกไมแ้ละ แนวปะการังดอกไมท้ะเลหลากสีสนัมีพนัธ์ุปลาชุกชุม                                                                                                                                                      

                                   ปลาอินเดียแดง ปลาการ์ตูน  ปลาโนรี  ปลาลายเสือ รอคอยท่านมาเล่นเป็นเพ่ือนอยูท่ี่เกาะน้ี(เป็นโลกส่วนตวัของท่าน) 

                 16.00 น.    เดินทางสู่เกาะหวายพาราไดซ์เดินเล่น ชายหาด  เกาะยอดนิยมแหล่งพกันกัท่องเท่ียวนานาชาติ ประเภทประหยดั 

                                   เส้ือผา้(นุ่งนอ้ยห่มนอ้ย) หมดเวลาเดินทางกลบัท่ีพกัท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ส่งตะวนัลบัขอบฟ้า 

19.00น.  ร่วมงานเล้ียงสงัสรรครั์บประทานอาหารเยน็ซีฟู้ดสดๆจากทะเล พดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ใตน้ํ้ าท่ีไดไ้ปพบมา    

                                  ร้องเล่นคาราโอเกะ                                       

 

 

มีต่อหนา้  
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วนัทีส่าม       7.00 น.   :   สมัผสับรรยากาศยามเชา้อนัสดช่ืน สูด OZONE ใหเ้ตม็ปอด เดินเล่นท่าเทียบเรือบริเวณท่ีพกัชมปลาในกระชงั    

                                         จิบชา กาแฟ ขนมปังป้ิง ร้อน ๆ  

                              8.30 น.   :   รับประทานอาหารเชา้  

               10.00 น.   :  เก็บสมัภาระอาํลาอ่าวสลกัเพชรถ่ินท่ีท่านมาเยอืน    เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ ขอใหทุ้กท่านมีความสุข 

                                                    ในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  และหวงัวา่จะไดต้อ้นรับท่านอีกในเร็ววนั สวสัดีค่ะ  

 

ราคาค่าบริการแพคเกจรวม 

                        1. ห้องพกั 2 คืน พร้อมแอร์,ทวี,ีเคร่ืองทาํนํา้อุ่น   พกัห้องละ 4 ท่าน  

                        2. อาหารซีฟู้ด 5 มื้อ                     

                        3.  เรือทวัร์นําเทีย่วพร้อมอปุกรณ์ดาํนํา้ 2 วนั (สน็อกเกิล้ ชูชีพ พร้อมไกด์ท้องถิ่น ทีผ่่านการอบรมอย่างด)ี 

                        4. ค่าธรรมเนียม ผ่านอุทยานทีเ่กาะรัง จุดดาํนํา้ 

                        5. ประกนัภัยในการเทีย่วทางทะเล 

       

                                                                     แพคเกจ เร่ิมต้นรับลูกค้า 4 ท่านขึ้นไปค่ะ 

** หมายเหตุ ถ้าต้องการเทีย่ววนัแรกทีเ่กาะเหลายา ต้องเดนิทางมาถึงทีพ่กัก่อน 15.00 น.  ถ้ามาไม่ทนั เกาะเหลายาจะแวะ วนัทีส่องค่ะ 

 

 

        

 

 

 

 

รายละเอยีดห้องพกั     

 รายละเอียดหอ้งพกัซีววิ  แอร์ ทีว ีตูเ้ยน็ นํ้ าอุ่น ระเบียงริมนํ้า  หอ้งนํ้ าในตวั 

 หอ้งพกัรหสั  A  พกัหอ้งละ 4 ท่าน  รายละเอียดหอ้งพกัซีววิ   หอ้งนอนพร้อม แอร์ ทีว ีนํ้ าอุ่น หอ้งนํ้ าในตวั   

อาหารตามทีลู่กค้าต้องการ  พร้อมบริการในระหวา่งม้ืออาหาร ประกอบดว้ย ขา้ว นํ้ าด่ืม นํ้ าแขง็ ผลไม ้   

คาราโอเกะ  บริการฟรี  เวลา 6 โมง ถึง 4 ทุ่ม    พนกังานควบคุมเคร่ืองเสียง และคียเ์พลง  ช่วงปีใหม่ งดคาราโอเกะค่ะ 

กจิกรรม  นนัทนาการระหวา่งหมู่เกาะนอ้ยใหญ่    

วนัที ่1 กจิกรรม  เกาะเหลายา  

- วอลเลยบ์อลชายหาด  (สาํหรับท่านท่ีไม่ดาํนํ้ า) 

- ฝึกการดาํนํ้ า และการใชอุ้ปกรณ์ดาํนํ้ า โดยไกดท์อ้งถ่ิน 

วนัที ่2 กจิกรรม  วนอุทยานเกาะรัง  ดาํนํ้ าดูปะการัง ชมโลกใตท้ะเล 3- 4 เกาะ   ใหอ้าหารกบัฝงูปลาหลากสี                  

 

    หมายเหตุ   มดัจาํ 50%  บญัชี ออมทรัพย ์   ธ. กสิกรไทย สาขา ตราด เลขท่ีบญัชี 225-2-22565-2  น.ส. ธญัญารัตน์  สวสัด์ิสุข  

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีด    (  เกาะชา้ง  )   039 – 553099 ,081 – 4299983, 081-8212706, 081-7829245    Fax : 039-553081 

                                         http// www.kohchangsalakphet.com               e-mail : kohchangsalakphet@yahoo.com 

คา่บริการทา่นละ 3,500 บาท 

รวมบริการ อาหาร ท่ีพกั เรือนําเท่ียว พร้อม อปุกรณ์ดาํนํา้  

เด็ก0-4 ปี ฟรี  เด็กอาย ุ4- 10 ปี หรือ สงูไมเ่กิน 130 ซม คดิ 70% คะ่ 

รับประกัน เที่ยวสนุก อาหารอร่อย!!  

******  เดินทางเป็นหมู่คณะ ราคาพิเศษค่ะ 

http://www.kohchangasalakphet.com/
mailto:kohchangsalakphet@yahoo.com

