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สุดคุ้ม! ที่พกัพร้อมแพคเกจด ำน ้ำ 4 เกำะ (เต็มวนั)       
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วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ-ตราด (เกาะชา้ง) ออกเดนิทางดว้ยตวัเอง 

14.00 น. ลูกค้าเข้าสู่ท่ีพักและเช็คอิน ณ โรงแรม The A-Wa Koh Change Resort 

  จากน้ันให้ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล 

วนัทีส่องของการเดนิทาง เกาะชา้ง (ทวัรด์ำนำ้ 4 เกาะ) เตม็วนั 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 

08.00 น. เจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) รอรับลูกค้าที่ Lobby เช็คความเรียบร้อย 

09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า และออกเดินเรือสู่เกาะรัง...เตรียมพร้อมสำหรับความสุข
   สนุกสนานกับการเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง เพลิดเพลินกับท้องทะเลสีคราม 
   รื่นรมย์ กับ ปลาน่ารัก สีสวยสดใส ปะการังที่สมบรูณ์ ณ เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก  
   เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบกล่อง) นำเท่ียวโดยเรือไม้ลำใหญ่ พร้อม 
   เสริ์ฟผลไม้ และBBQ ให้อีกด้วย 

16.00 น. เดินทางกลับถึงเกาะช้าง และนำส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยความประทับใจ  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เกาะชา้ง (จงัหวดัตราด)-เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยตวัเอง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 

12.00 น. เก็บสัมภาระ และเช็คเอ้าท์... โบกมืออำลารีสอร์ทและเดินทางกลับกรุงเทพฯโดย 
   ความสวัสดิภาพและรอยยิ้มแห่งความสุข 
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เงือ่นไขและขอ้ตกลง  

• จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 และใช้เข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 

• การเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 คน/ห้อง โดยหากมีเด็กอายุ 0-11 ปี จำนวน 2 คน เด็ก 1 คนจะถูก
คิดค่าบริการเท่ากับเด็กอายุมากกว่า 11 ปีโดยอัตโนมัติ 

• หากท่านที่ 3 อายุไม่เกิน 12 ขวบ ไม่ใช้เตียง ลดราคาให้ 250 บาท 
• หากท่านที่ 3 เป็นเด็กไม่เกิน 6 ขวบ ไม่ใช้เตียง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
• เวลาเช็คอิน 14:00 น. และเช็คเอาท์ 12:00 น. 

อตัรานีร้วม : 

- ห้องพักจำนวน 2 คืน ประเภทห้อง Deluxe Beach Front พัก 2 – 3 ท่าน / ห้อง 
- อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ, อาหารกลางวันบนเรือ 
- บริการรถรับส่งไปดำน้ำ 
- แพ็คเกจ ดำน้ำเกาะรัง, เกาะยักษ์เล็ก, เกาะยักใหญ่, เกาะหวาย 
- อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel & Life Jacket 

อตัรานีไ้มร่วม : 

- สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริมอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในโรงแรม เช่นสปา  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 
 ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองทัวร์ติดต่อ แผนกทัวร์บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 

โทร. 02 105 6234 / แฟกซ ์02 7456258 / email: tour@mushroomtravel.com 
www.mushroomtravel.com 
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