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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนดัพบ ป๊ัม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี– เดนิทางสูจ่งัหวดัตราด – ทา่เรอืแหลมศอก – เกาะกูด – 

น า้ตกคลองเจา้ – หาดคลองเจา้ – รสีอรท์ ทีพ่กัแรม                (เทีย่ง,เย็น) 

2  สนุกกบักจิกรรมทางน า้ ด าน า้ชมปะการงั ตกหมกึ ท าซาซมิ ิ      
                                                                                            (เชา้,เทีย่ง,--) 

3 เกาะกูด – บา้นแหลมศอก – วดัอา่วสลดั – อนุสรณ์สถานราชนาว ี– ประภาคารแหลมงอบ จุดชมววิสดุ

ตะวันออก – รา้นของฝาก - กรุงเทพ                                        (เชา้,--,--) 
 

หมายเหต:ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 



                           

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

19-21 กุมภาพนัธ ์64  5,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

2,000 16  

26-28 กุมภาพนัธ ์64 

*วนัหยุดยาว* 

6,999  2,000 16  

05-07 มนีาคม 64 5,999 2,000 16  

12-14 มนีาคม 64 5,999 2,000 16  

19-21 มนีาคม  64 5,999 2,000 16  

26-28 มนีาคม 64 5,999 2,000 16  

 

 
 

 

วนัแรก   จุดนดัพบ ป๊ัม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี– เดนิทางสูจ่งัหวดัตราด – ทา่เรอืแหลมศอก – เกาะกูด – 

              น า้ตกคลองเจา้ – หาดคลองเจา้ – รสีอรท์ ทีพ่กัแรม  (เทีย่ง,เย็น)
 

 

 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย จุดนดัพบป๊ัม ป.ต.ท. สาขาดินแดง-วภิาวดี (ตรงข้าม มหาวทิยาลยั

หอการคา้ตดิกบัสนามกฬีากองทพับก) เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้ก

ท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และ

เจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทางสู่ จ.ตราด ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่าน

พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย อสิระอาหารเชา้ ณ จุดแวะพกัรถ  

 

10.45 น. เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมศอก น าทา่นน ัง่เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางสูเ่กาะกูด 

 

11.45 น. เดนิทางถงึเกาะกูด ตัง้อยู่ในทะเลตราด เป็นเกาะสดุทา้ยของน่านน ้าทะเลอา่วไทยฝ่ังตะวนัออกของบา้น

ทอ้งทะเลฝ่ังอา่วไทย ความทีอ่ยู่ไกลชายฝ่ัง ท าใหเ้กาะกดูวันนี้ยังคงมสีภาพธรรมชาตทิีส่มบรูณ์หาด

ทรายขาวเนียนมนี ้าทะเลสวยใสไม่ตา่งจากเกาะแถบอนัดามัน จนเกาะกดูไดร้ับฉายาว่าเป็น “อนัดามัน

ตะวันออก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★ เทีย่วน า้ตกคลองเจา้ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดในตราด 

★ ด าน า้ชมปะการงัดืม่ด าบรรยากาศธรรมชาตขิองทะเลเกาะกูด พรอ้มท ากจิกรรมตกหมกึสดๆกลางทะเล

น ามาท าซาชมิ ิ

★เช็คอนิจุดชมววิประภาคาร สญัลกัษณ์เมอืงตราด จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในตราด 

★นมสัการพระประธานองคใ์หญท่ี ่วดัอา่วสลดั 



                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) แบบอาหารจานเดยีว 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกคลองเจา้ เป็นน ้าตกทีส่วยงามสดุบนเกาะกดูเป็นน ้าตกทีไ่หลตลอดทัง้ปี และ

บรเิวณกอ้นหนิใหญ่ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ น ้าตกจะมรีอยจารกึพระปรมาภไิธยย่อ "วปร"องคพ์ระบาทสมเด็จพระมงกฏุ

เกลา้เจา้อยู่หวัทีไ่ดพ้ระราชทานนามน ้าตกแหง่นี้ว่า"น ้าตกอนัมก๊ก"เพือ่เป็นทีร่ะลกึแกอ่งคเ์ชยีงสอืกษัตรยิ์

ญวนอกีดว้ย น ้าตกคลองเจา้จากนัน้น าท่านชมความงามของ หาดคลองเจา้เป็นหาดทรายขาวทอดยาว 

สะอาด และยังเป็นจุดชมพระอาทติยต์กทะเลอนัสวยงามดงึดดูนักท่องเทีย่วนอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆที่

นักท่องเทีย่วนยิม เชน่ เลน่น ้า อาบแดดหรอืพายเรอืคายัคเลน่ ถงึเวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูท่ี่

พัก อสิระใหท่้านพักผอ่นท ากจิกรรมตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั:   S-BEACH RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 



                           
 

วนัทีส่อง     สนุกกบักจิกรรมทางน า้ ด าน า้ชมปะการงั ตกหมกึ ท าซาซมิ ิ 

                                                                                                                                   ( เชา้,เทีย่ง, --)
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที3่) 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทุกท่านสนุกสนานกบักจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมความงามของโลกใตท้ะเล 

แนวปะการังเขากวาง หญา้ทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสทีี่แหวกว่ายในทะเล ท่านจะไดสั้มผัสถงึความ

เขยีวชอุม่และธรรมชาตทิี่อดุมสมบูรณ์มากๆของเกาะกดู พรอ้มใหท่้านไดท้ ากจิกรรมตกหมกึ ตกปลาสดๆ 

กลางทะเล เมือ่ท่านตกไดท่้านสามารถลิม้รสปลาทะเล หมกึสดในรูปแบบของซาซมิสิดุฟินสไ์ด ้(ราคาทัวร์

รวมคา่กจิกรรมและอปุกรณ์ด าน ้าตืน้แลว้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) บรกิารแบบกลอ่ง 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับเขา้สูร่ีสอร์ทที่พัก ใหท่้านอสิระพักผ่อน ท ากจิกรรมอืน่ๆตามอัธยาศัย 

เลน่น ้า นอนอาบแดด หาจุดถ่ายรูปววิสวยๆหรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 

ทีพ่กั:   S-BEACH RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 
 

วนัทีส่าม     เกาะกูด – บา้นแหลมศอก – วดัอา่วสลดั – อนุสรณ์สถานราชนาว ี– ประภาคารแหลมงอบ  

                  จุดชมววิสดุตะวันออก – รา้นของฝาก - กรุงเทพ                                             ( เชา้, --,--)
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที5่) 

อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนเดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย เตรยีมเกบ็สัมภาระเดนิทาง

กลับทา่เรอืบา้นแหลมศอก 

12.00 น.  น าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางกลับ ทา่เรอืบา้นแหลมศอก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.00 ช่ัวโมง) 

  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13.00 น.   ถงึท่าเรอืบ้านแหลมศอกน าสัมภาระขึ้นมาเก็บบนรถใหเ้รียบรอ้ยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัอ่าว

สลดั ซึง่ตัง้อยู่บนเนินบรเิวณปลายสุดของอ่าวกลางวัดประดษิฐาน “พระพุทธปทีปศรีสถาพร” พระประธาน

องคใ์หญ่ เยือ้งกับองคพ์ระประธานจะเป็นหอระฆังสูง 3 ชัน้ที่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวขึน้ไปชมววิอ่าวสลัดจาก

มุมสูงได ้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีอนุสรณ์สถานยุทธนาวมีีลักษณะเป็น

อนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิห์ันพระพักตร์ไปยังดา้นยุทธนาวเีกาะชา้ง ดา้นล่างอนุสาวรยีก์็ยัง

เป็นพพิธิภัณฑ ์ทีอ่อกแบบคลา้ยเรอืรบ ซึง่เป็นการสูร้บของกองทัพเรอืไทยกับกองก าลังเรอืรบของฝรั่งเศส 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูช่ดุชมววิสดุตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ สัญลักษณ์เมอืงตราด เป็นจุดชมววิ

ทีส่วยที่สดุในตราด รอบๆจะมีสัญลักษณ์ คอื ตัวอักษรภาษาอังกฤษชือ่จังหวัด “ TRAT ”กลางวันก็จะมรีา้น

ขายของฝากของทะเลตากแหง้ แต่พอตกเย็นก็จะมรีา้นอาหารเล็ก ๆ  มาเปิดซุม้ขาย จุดชมววิมองเห็นชม

ทะเลโดยรอบ อสิระใหท่้านเช็คอนิถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของ

ฝาก ระหว่างทาง เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

หมายเหต ุ
• รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเดนิทาง

ช่วงเทศกาล,วนัหยุดตา่งๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดั

จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกัเพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

• การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 6 ทา่น 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

หมายเหต:ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้โดยจดัสรรทีน่ ัง่ 

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                           

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถตูป้รับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถและคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกัน

ชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่มัด

จ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ัง

ของเจา้หนา้ทีร่ัฐและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิทหรือคา่ใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


