
 

 

 



 

 

กาํหนดการเดินทาง     ออกเดินทางทุกอาทิตย ์  

วนัแรก กรุงเทพฯ-ตราด-พระจมน้ํา-ราชการุณยเ์พื่อศึกษาประวตัิศาสตร-์พกับา้นทะเลภู รีสอรท์ (ตราด) 

06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนับพบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออก

เดินทางด้วยรถปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จังหวัดตราด  

  เงื่อนไข: การเดินทางเข้าเมืองตราด ปัจจุบันรับวัคซีน SV แล้ว2 เขม็หรือ Az 1 เขม็ หรือผ่านการ RT-PCR ไม่

เกิน 72 ชั่วโมงหรือ ATK มีผลเป็นลบ 

:หมายเหตุ การเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของฤดูกาลและสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัส Covid-19 

07.00 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์      

12.00 น.   ถึงเมืองตราด รับประทานอาหารกลางวันที ่คุกคอฟฟ่ี Inspire By Princess เป็นร้านอาหารและกาแฟ ที่ตั้งอยู่ใน

บริเวณเรือนจาํชั่วคราวเขาระกาํ   

 13.00 น.   เขา้เช็คอินเขาระกาํ สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองตราด ดดัแปลงจากการเป็นเรือนจาํ นาํเสนอในรูปแบบการศูนยก์าร

เรียนรู้แบบท่องเท่ียวแบบเศรษฐกิจพอเพียง  แวะสักการะพระจมนํ้า(ข้ึนอยู่กบัฤดูกาลในการชม พค.-ธค. 

16.00 น   แวะราชการุณยเ์พื่อศึกษาประวตัศิาสตรข์อง 

Khmer rouge และพระราชกรณียกจิของพระ

นางเจ้าพระบรมราชินนีาถ เกบ็ภาพสวยๆของ

ชายหาดบานชื่น  ชายหาดที่สวยที่สุดในภาค

ตะวันออก 

17.30 น.  เข้าพักผ่อนตามอธัยาศัย ท่ีบา้นทะเลภูรสีอรท์ 

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็นที่บ้านทะเลภูรีสอร์ท 

บรรยากาศริมชายหาด 

20.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัทีสอง  ตราด-เกาะกูด-ดําน้ําดูปะการงั-พกัเกาะกูด 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า 

08.30. น.    ออกเดินทางท่องเที่ยวทะเลตราด ที่เกาะกูด ดําน้ําดูปะการงั  ที่อ่าวยายนิด ศึกษาวิถีชุมชนคนอ่าวสลัด 

12.00 น.     รับประทานอาหารที่เกาะกูด  

13.00 น.   ออกเดินทางทอ่งเทีย่วชมุชนคนเกาะกดู พร้อมเล่นน้ําตกท่ี คลองเจา้ แวะจุดชมวิวเพ่ือเกบ็ภาพบรรยากาศท้องทะเล

อ่าวไทย 

 



 

 

14.00 น.   เข้าเชค็อินโรงแรมในเกาะกูด ด่ืมดํ่าบรรยากาศทะเลที่สวยงามของโรงแรมและทะเล 

16.30 น.   ออกเกบ็ภาพชุมชนและจุดชมวิวของเกาะกูด ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนบ้านของเกาะกูด หรือจัดกิจกรรมตกหมึกกลางวัน 

พายคายัก ล่องเรือชิล เกบ็ภาพสวยกับท้องทะเลกว้าง 

18.30 น.   ดินเนอร์ หน้าชายหาด 

 

วนัทีสาม เกาะกูด-กรุงเทพฯ   

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

08.30 น.    เตรียมออกเดินทางกลับชายฝั่งตราด     

12.00 น บริการอาหารกลางวัน ร้านบะหมี่ชื่อดังของเมืองตราด ร้านเกี๊ยวหนองบัว  

13.00 น  นาํท่านซื้อของฝากกลับบ้าน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ  

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ WEEKDAY ตราด 1 คืน / เกาะกูด 1 คืน (3 วัน 2 คืน) 

หมายเหตุ :  โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับไดต้ามความเหมาะสม และสถานการณ์ของโรคระบาด ทัง้น้ีโดย

คาํนึงถึงประโยชน์และความ ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

  ค่ารถตู ้VIP 6 ท่าน นําเทีย่วตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  พรอ้มอาหารเชา้ (เป็นราคาแพ็คเก็จ 3 วนั 2 คืน/เป็นราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ ช่วงวนั 

      ธรรมดา) 

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศก ์และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

( เงื่อนไขตามกรมธรรม ์)  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและ  

      เครื่องด่ืมทีส่ัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ )กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทัวรก์่อนการใชบ้ริการ(  

 ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัด 

     หยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง  

     หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกดน์าํเท่ียว  ท่านละ100 บาท/วัน/ ท่าน  

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงื่อนไขในการจอง(สกุล และเบอรโ์ทรผูเ้ดินทาง –  พรอ้มแจง้รายชื่อ) มดัจาํการเดินทาง ชาํระเต็ม 

หมายเหตุ 

•รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ 

ยุติธรรมสาํหรบัท่าน 

•หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงิน หรือส่วนบริการที่ขาด 

หายไปมาทดแทนได ้

•ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยัจาก 

สงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรือสิง่ของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 

•การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้ นอยู่กบัลําดับการจอง และถือเป็นสทิธิ์ขาดของทางบริษัทในการบรหิารจดัการ 

 ผูใ้หญ่(ท่านแรก)  ท่านละ 12,900 บาท 

(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

ผูติ้ดตาม(ท่านท่ีสอง)   ท่านละ  5,500    บาท 

(พกักับท่านแรก) 



 

 

•เม่ือท่านตอ้งการสาํรองที่นัง่ จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายทัง้หมดตามวนัทีท่ี่กาํหนดเทา่น้ัน 

สิ่งท่ีควรนาํไปดว้ย 

- สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ของใชส้่วนตัว    - ยาประจาํตัว    

- อุปกรณ์กนัแดด     - รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย      

- ร่มพบั       - ชุดสาํหรบัเล่นน้ํา   

ขอ้แนะนาํสาํหรบัการเดินทาง 

เท่ียวไทย สบายใจ ปลอดภยัจากโควิด-19   ทันทีทีข่ึ้ นรถ

นักท่องเที่ยวตอ้งปลอดเชื้ อ  ทางบริษัทฯ เตรียมไวใ้หทุ้กท่านดังน้ี1 .

ตรวจวดัอุณหภูมิดว้ยเครื่องอินฟาเรดแบบสมัผัสก่อนขึ้ นรถ 

2. แมสปิดจมูก 

3. เจลลา้งมือ )ผลิตภณัฑท์ําความสะอาด(  

4. นัง่เวน้ระยะหา่ง โดยนัง่ตัวเวน้ตัว และงดใชห้อ้งน้ําบนรถตลอดการ

เดินทาง 

5. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ ตคค-๘ 

6. บริษัทขออนุญาต งดแจกขนม อาหารว่าง ระหว่างอยู่บนรถ 


