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 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

 กมุภาพันธ ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 

 มนีาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 

 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 
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 มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

 ทีพั่กมาตรฐาน สี ่ดาว  

 รถตู ้VIP ปรับอากาศ ส าหรับคณะทา่น 

 เรอืเร็วในการขา้มเกาะ และเรอืใหญป่ลอดภัย ส าหรับด าน ้าดปูะการัง ไดร้ับมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศไทย 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม  

 

วนัแรก(1)  กรงุเทพฯ – ตราด – ทา่เรอืแหลมศอก – เกาะกดู – น า้ตกคลองเจา้ 

05.00 คณะนักเดนิทางพบกนั ณ ลกิไนททั์วร ์เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหบ้รกิาร 

 กอ่นการเดนิทาง 

06.00 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืแหลมศอก โดยรถตู ้VIP ที่

ทางบริษัทฯ ไดจั้ดเตรียมไวบ้ริการท่าน  (เดินทาง

ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

14.20 น าท่านขา้มเรือเฟอรรี่สู่เกาะกูด ใชเ้วลาประมาณ 60 

นาทใีนการขา้มฟาก จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร น าท่าน

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เพือ่ท าการเช็คอนิ ใหท้่านไดเ้ตรยีม

ตัวจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกคลองเจา้ เป็นแหล่ง

น ้าธรรมชาตบินเกาะกดูทีส่วยงาม ใหท้า่นไดส้กัการะพระ

ปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้ อยูห่ัว และเดนิเลน่ถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

จากนั้นได เ้วลาอันสมควรน าท่านกลับสู่ที่ พักและ

รับประทานอาหารเย็น 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดบั 4 ดาว 

หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที(่2)   ด าน า้ต ืน้ชมประการงั – เกาะยกัษ ์– เกาะทองหลาง 

– พกัผอ่นบรรยากาศทะเล 

เชา้ น าท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ ที่พัก ใหท้่านไดด้ื่มด ่า

บรรยากาศของทะเลจากที่พัก ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อด าน ้าชมเกาะนอ้ยใหญ่ของเกาะกูด ชม

ความงามของทะเลแสนสวยงาม  
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 *** หมายเหต ุโปรแกรมนีร้วมคา่กจิกรรมด าน ้าตืน้ไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้าตืน้ประกอบ ดว้ย 

กจิกรรมด าน ้า อบรกิารบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยืม หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสยีค่าปรับตามทีไ่ด ้

ก าหนดไว*้** 

 จุดด าน า้ที ่1 : เกาะยักษ์มจีุดเด่นคอืความหลากหลายของปลา และดอกไมท้ะเล เป็นจุดด าน ้าตืน้ทีไ่ม่

ควรพลาดทีจ่ะเยีย่มชม 

 จดุด าน า้ที ่2 : เกาะทองหลาง เป็นจดุด าน ้าทีม่ฝีงูปลาการต์นู นอ้ยใหญ ่เหมาะแกก่ารพักผอ่น  

*** หมายเหตกุจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธใินการตัดสนิใจเปลีย่นแปลงกจิกรรมตามความเหมาะสม *** 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับเขา้สู่ที่พักใหท้่านไดพั้กผ่อนบรเิวณชายหาดตามอัธยาศัย ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูกบัววิทะเลสวยๆ พักผอ่นวันหยดุ 

ค า่ น าทา่นรบัประทานอาหารค า่ 

 ทีพ่กั : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดบั 4 ดาว หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที(่3)   เดนิทางกลบัสูฝ่ั่ง – เขา้ชม โอเอซสิ ซเีวลิด ์– น าทา่นกลบัสูก่รงุเทพมหานคร 

เชา้ น าทา่นรับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่บรรยากาศของทะเลจากทีพั่ก 

10.00 น าทา่นกลับสูฝ่ั่งทา่เรอืแหลมศอก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โอเอซสิซเีวลิด ์(1.30 ชัว่โมง)  

เทีย่ง น าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเขา้ชม โอเอซสิซีเวลิด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์

ปลาโลมา ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมประจ าจังหวัด 

จันทบุรี ที่โอเอซสิซีเวลิด์ มีโลมาสีชมพูและโลมาหัว

บาตร ซึง่เป็นโลมาพันธุห์ายากทีพ่บไดใ้นประเทศไทย 

ใหท้่านเขา้ชมโชว์ปลาโลมา และเพลิดเพลินไปกับ

กิจกรรมแสนน่ารักของเจา้โลมาตัวนอ้ยที่ฉลาดมาก 

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอัน

สมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานคร 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสิดภิาพ 

********************************************* 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มัคคเุทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคัญ 
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ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2563 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก 2-12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

08-10 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

15-17 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

22-24 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

29-31 ม.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

05-07 ก.พ. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

13-15 ก.พ. 64 9,990 9,990 6,790 6,590 4,000 

19-21 ก.พ. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

26-28 ก.พ. 64 9,990 9,990 6,790 6,590 4,000 

05-07 ม.ีค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

12-14 ม.ีค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

19-21 ม.ีค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

26-28 ม.ีค. 64 8,990 8,990 8,790 8,590 3,000 

2-4 เม.ย. 64 9,990 9,990 6,790 6,590 4,000 

4-6 เม.ย. 64 9,990 9,990 6,790 6,590 4,000 

5-7 เม.ย. 64 9,990 9,990 6,790 6,590 4,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 

 

การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตู ้VIP ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ   

2. โรงแรมทีพั่ก 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

3. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

4. คา่เรอืเร็วในการขา้มเกาะ และเรอืใหญป่ลอดภัย ส าหรับด าน ้าดปูะการัง ไดรั้บมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศ

ไทย 

5. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรณุาช าระคา่มัดจ าทัวร ์4,500 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลักฐานการโอนเงนิ 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระ

เงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 

บาท หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จ านวน 40 % 

ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้

ใหก้บัลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 20 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ 

จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 
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● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบสัขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตอ้งมกีารรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะ
ตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการ
เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิท
ฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหทั้ง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

5. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใิน
การใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรือ ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) 
กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

7. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหาย
หรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการ
บนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ที่
ทันท ี

9.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


