
สลกัเพชรทัวร์ 
สลกัเพชรซีฟู้ด & รีสอร์ท  (เกาะช้างเลีย้วซ้าย) 

                                                    แพค็เกจทวัร์   (  2  วนั  1  คนื  )    เท่ียว 
 

 ร่วมเปิดประตูสู่เกาะน้อยใหญ่  หาดทรายขาวบริสุทธ์ิ  น า้ทะเลใสสะอาด  ด าด่ิงสู่ใต้ท้องทะเลชมโลกปะการัง  และฝงูปลานานาชนิด 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของอ่าวไทย 

 
วนัแรก     13.00 น. :    ลงเรือจากบา้นธรรมชาติสู่เกาะชา้งดว้ยเรือเฟอร์ร่ีท่ีทนัสมยั (ท่าอ่าวธรรมชาติ เกาะชา้งเฟอร์ร่ี) 
         13.30  น. :   ถึงฝ่ังเกาะชา้ง ( ข้ึนจากเรือเฟอร์ร่ีเล้ียวซา้ยสุดปลายทางเกาะชา้งใต ้) ท่ียงัคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 
         14.00  น. :   เขา้สู่ท่ีพกั สลกัเพชรรีสอร์ท ลกัษณะเป็นเรือนพกัปลูกอยูใ่นน ้า  ท่ามกลางบรรยากาศของทอ้งทะเล   
                                     วิวทิวทศัท่ีสวยงาม ลมทะเลพดัเยน็โล่งสบาย  เกาะนอ้ยใหญ่ลดหลัน่อยา่งมีระดบัรายรอบท่ีพกั  
                                     ณ ท่ีน่ีเปรียบมนตเ์สน่ห์ออ้มกอดของขุนเขาเชิญท่านมาสัมผสั                   (หนึ่งเดียวในเกาะช้าง)   
   14.30 :    เดินทางสู่เกาะหวาย ท่องเท่ียวสัมผสัชีวิตโลกใตท้อ้งทะเล ด าน ้ าดูปะการังให้อาหารเล่นกบัปลาหลากสีสัน   
                                     สวยงามนานาชนิด  เดินทางต่อ เกาะหวายปะการัง จุดด าน ้ าสวยงามอีกจุดของเกาะหวาย  
                 15.30 น.:    เท่ียวต่อเกาะหวายพาราไดซ์ เกาะท่ีหาดทรายสวยสะอาด แหล่งด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืนหลายสีสัน  
                                     ท่ีอยูใ่กลเ้กาะชา้งมากท่ีสุด 
          16.00  น. :   เดินทางสู่เกาะเหลายา ลูกนอก ท่ีมีจุดด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืนสวยงาม เดินทางต่อสู่เกาะเหลายาใน ท่ีมีหาดทรายขาว 
                                     น ้ าใสสะอาดดุจกระจก เหมาะแก่การเล่นน ้า เป็นเพชรเมด็งามของทะเลตราด ในกรณีท่ีเกาะเหลายาเท่ียวไม่ได ้ 
                                     ดว้ยเหตุจ าเป็นบางประการ ทางรีสอร์ท ขอเปล่ียนเป็นน าเท่ียว หาดทรายยาวแทนค่ะ 
                 17.00 น.  :  แสงตะวนัใกลรั้บขอบฟ้า เดินทางสู่ท่ีพกัอาบน ้า พกัผอ่นสบาย ๆ ตามอธัยาศยั หรือถา้ใครยงัมีพลงัเหลือเฟือ  
                                    สามารถพายเรือคายคัเล่น รอบๆรีสอร์ทไดค่้ะ 
                 18.30 น.  :  รับประทานอาหารเยน็ซีฟูด สด ๆ จากทะเล คละเคลา้บรรยากาศ ชมวิวทิวทศัน์ในออ้มกอดขุนเขา และสายลมอ่อน ๆ  
                                    ในยามค ่าคืน บริเวณโดยรอบท่ีพกั สังสรรคใ์นหมู่คณะ กรณีตอ้งการให้จดัเตรียมสถานท่ี หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  
                                    เพ่ิมเติม สามารถแจง้ไดเ้ลยนะคะ 
 
วนัทีส่อง       7.00 น.   :   สัมผสับรรยากาศยามเชา้อนัสดช่ืน สูด OZONE ให้เต็มปอด เดินเล่นสะพานท่าเทียบเรือบริเวณท่ีพกั ดูการให้         
                                        อาหารปลาในกระชงั มีขนาดและช่ือเรียกแตกต่างกนัไป จิบชา กาแฟ ขนมปังป้ิง ร้อน ๆ   

                              8.00 น.   :   รับประทานอาหารเชา้  ขา้มตม้ทะเลร้อน ๆ พร้อมชา กาแฟ ตามท่ีท่านตอ้งการ 
                               09.30 น.   :  เก็บสัมภาระอ าลาอ่าวสลกัเพชรถ่ินท่ีท่านมาเยอืน    เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ 
                                                    ท่องเท่ียวคร้ังน้ี  และหวงัว่าจะไดต้อ้นรับท่านอีกในเร็ววนั สวสัดีค่ะ  

 
หมายเหตุ  เวลาทีร่ะบุไว้ในโปรแกรม อาจปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
    ราคา  บริการ       1. ห้องพัก 1 คืน พร้อมแอร์ ,ทวี,ี เคร่ืองท าน า้อุ่น   

                        2.  อาหาร 2 ม้ือ   ซีฟู้ด ม้ือเยน็  และอาหารเช้า              
                        3.  เรือน าเทีย่วพร้อมอุปกรณ์ด าน า้ 1 วนั 2 เกาะ (สน็อกเกิล้ ชูชีพ พร้อมไกด์ท้องถิ่น ทีผ่่านการอบรมอย่างดี) 
         4.  ประกนัภยัในการน าเทีย่วทางทะเล        
 

 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน      แบบ A  
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รายละเอยีดห้องพกั     
 รายละเอียดหอ้งพกัซีวิว  แอร์ ทีวี ตูเ้ยน็ น ้ าอุ่น ระเบียงริมน ้า  ห้องน ้ าในตวั 
 ห้องพกัรหัส  A  พกัห้องละ 4 ท่าน  รายละเอียดหอ้งพกัซีวิว   ห้องนอนพร้อม แอร์ ทีวี น ้ าอุ่น ห้องน ้ าในตวั   
อาหารตามทีลู่กค้าต้องการ  พร้อมบริการในระหว่างม้ืออาหาร ประกอบดว้ย ขา้ว น ้ าด่ืม น ้ าแข็ง ผลไม ้   
 
กจิกรรม  นนัทนาการระหว่างหมู่เกาะนอ้ยใหญ่    
 
    หมายเหตุ   มดัจ า 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 

คดิพเิศษท่านละ 1,500 บาท 

รวมบริการ อาหาร ท่ีพกั เรือน าเท่ียว พร้อม อปุกรณ์ด าน า้  
เดก็0-4 ปี ฟรี  เดก็อาย ุ4- 10 ปี หรือ สงูไมเ่กิน 130 ซม คดิ 70% คะ่ 

รับประกัน เที่ยวสนุก อาหารอร่อย!!  
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