
โปรแกรม เกาะกดู-ดาํนํ้าชมประการงั 3 วนั 2 คืน (VAN)

รหสัทวัร ์ : WVN0403KAS

 ตราด,เกาะกดู, น้ําตกคลองเจา้ ดาํน้ําตืน้ชมประการงั, เกาะยกัษ์, เกาะทองหลาง

 เขา้ชม โอเอซสิ ซเีวลิด์

 โรงแรม 4 ดาว

มก



กาํหนดการเดินทาง

กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - ตราด - ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกดู - นํ้าตกคลองเจ้า

05.00 คณะนกัเดนิทางพบกนั ณ ลกิไนทท์วัร์ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร โดยมเีจา้หน้าทีค่อยใหบ้รกิารก่อน

การเดนิทาง

06.00 นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืแหลมศอก โดยรถตู้ VIP ที่

ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวบ้รกิารทา่น (เดนิทางประมาณ

5-6 ชัว่โมง)

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

14.20 นําทา่นขา้มเรอืเฟอรรีสู่เ่กาะกดู ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที

ในการขา้มฟาก จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทาง

เขา้สูท่ีพ่กั เพือ่ทาํการเชค็อนิ ใหท้า่นไดเ้ตรยีมตวัจากนัน้

นําทา่นเดนิทางสู่ น้ําตกคลองเจา้ เป็นแหลง่น้ําธรรมชาติ

บนเกาะกดูทีส่วยงาม ใหท้า่นไดส้กัการะพระปรมาภไิธย

ลายพระหตัถข์องพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

และ เดนิเลน่ถ่ายรปูตามอธัยาศยั จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร

นําทา่นกลบัสูท่ ีพ่กั และรบัประทานอาหารเยน็

ค ํา่ บริการอาหารมือ้ค ํา่ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

ที่พกั : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดบั 4 ดาว หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

 ทีพ่กัมาตรฐาน สี่ ดาว

 รถตู้ VIP ปรบัอากาศ สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้

 เรอืเรว็ในการขา้มเกาะ และเรอืใหญ่ปลอดภยั สาํหรบัดาํน้ําดปูะการงั ไดร้บัมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศไทย



วนัที่(2) ดาํนํ้าตื้นชมประการงั - เกาะยกัษ์ - เกาะทองหลาง - พกัผอ่นบรรยากาศทะเล
เชา้ นําท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั ใหท้่านไดด้ื่มดํ่าบรรยากาศของทะเลจากทีพ่กั ไดเ้วลาอนัสมควร

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดําน้ําชมเกาะน้อย

ใหญ่ของเกาะกูด ชมความงามของทะเลแสน

สวยงาม

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากจิกรรมดําน้ํา

ตื้นไว้ในแพ็กเกจแล้ว โดยแพ็กเกจดําน้ําตื้น

ประกอบ ด้วย กิจกรรมดําน้ํา บริการบนเรือ

อุ ป ก ร ณ์ ดํ า น้ํ า แ บบยืม ห า กท่ า นทํ า ห า ย

จาํเป็นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีไ่ดก้าํหนดไว*้**

จดุดาํนํ้าที่ 1 : เกาะยกัษ์มจุีดเดน่คอืความ

หลากหลายของปลา และ ดอกไมท้ะเล เป็นจุดดาํ

น้ําตืน้ทีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะเยีย่มชม

จดุดาํนํ้าที่ 2 : เกาะทองหลาง เป็นจุดดาํน้ําทีม่ฝีงูปลาการต์นู น้อยใหญ่ เหมาะแก่การพกัผอ่น

*** หมายเหตุกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการตดัสนิใจเปลีย่นแปลงกจิกรรมตามความเหมาะสม ***

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านกลบัเข้าสู่ที่พกัให้ท่านได้พกัผ่อนบรเิวณชายหาดตามอธัยาศยั ให้ท่านได้

ถ่ายรปูกบัววิทะเลสวยๆ พกัผอ่นวนัหยดุ

ค ํา่ นําท่านรบัประทานอาหารค ํา่

ที่พกั : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดบั 4 ดาว หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่ (3) เดินทางกลบัส ู่ฝัง่ - เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด ์ - นําท่านกลบัส ู่กรงุเทพมหานคร
เชา้ นําทา่นรบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั ใหท้า่นไดด้ืม่ดํ่าบรรยากาศของทะเลจากทีพ่กั

10.00 นําทา่นกลบัสูฝั่ง่ทา่เรอืแหลมศอก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ โอเอซสิซเีวลิด์ (1.30 ชัว่โมง)

เทีย่ง นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านเขา้ชม โอเอซสิซเีวลิด์ เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุ์

ปลาโลมา ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมประจาํจงัหวดั

จนัทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มโีลมาสชีมพู และ โลมาหวั

บาตร ซึ่งเป็นโลมาพนัธุ์หายากที่พบได้ในประเทศไทย

ให้ท่านเข้าชมโชว์ปลาโลมา และ เพลิดเพลินไปกับ

กิจกรรมแสนน่ารักของเจ้าโลมาตัวน้อยที่ฉลาดมาก

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอัน

สมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสิดภิาพ



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และ สถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะ และ ความปลอดภยัในการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ

ผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั

อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง

ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

09-11 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

16-18 ก.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

23-25 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500

24-26 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500

27-29 ก.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500

30ก.ค.-01ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

06-08 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

11-13 ส.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500

12-14 ส.ค. 64 9,990 9,990 9,790 9,490 3,500

13-15 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

20-22 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

27-29 ส.ค. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

03-05 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

10-12 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

17-19 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

24-26 ก.ย. 64 8,990 8,990 8,790 8,490 2,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

3. คา่รถตู้ VIP ปรบัอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

4. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

6. คา่เรอืเรว็ในการขา้มเกาะและเรอืใหญ่ปลอดภยั สาํหรบัดาํน้ําดปูะการงั ไดร้บัมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 3,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พรอ้มส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่ และ นามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานการโอนเงนิ

2. ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืชําระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทําการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่

ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณยีกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็คา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000

บาท หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 %

ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้

ใหก้บัลกูคา้

2. กรณทีีม่กีารจองตํ่ากวา่ 6 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
 การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจาํนวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ,

เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ

จะคาํนึงถงึประโยชน์ และ ความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะ หรอื ถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื สว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า

 ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)


