
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง   :   

วันแรก 

05.30 น. พบกนั ณ จุดนดัหมาย 

05.40 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จ. ตราด { อาหารเชา้ทานบนรถ } 

11.00 น. เดินทางมาถึงท่าเรือแหลมศอก  รอขึ้นเรือเฟอร์ร่ี หรือ Speed  Boat เกาะกูดเอ็กซ์เพรส แหลมศอก 

12.30 น. คณะมาถึง เกาะกดู อ่าวน้อย  คลฟี  แอนด์ บีช รีสอร์ท  รับกุญแจเขา้ที่พกั  เก็บสมัภาระใหเ้รียบร้อย 

              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ที่พกั        

          { เมนูอาหาร  :  ผดัผงกระหร่ีทะเล / ปลาทอดสามรส / ผดัผกัรวมทะเล / ตม้จืดทะเล / กระเพราทะเล / ขา้ว / ผลไม ้}        

 

13.30 น. พาท่านนัง่รถไปเที่ยว หินเรือรบ   นํ้าตกคลองเจ้า 

15.30 น. กลบัมายงัรีสอร์ทที่พกั  ทานอาหารวา่งที่ทางรีสอร์ทจดัไวบ้ริการ   พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น  เล่นนํ้ าทะเล /  พายเรือแคนู  / นัง่ชมพระอาทิตยต์ก 

19.00 น.             คณะรับประทานอาหารเยน็ ณ รีสอร์ทที่พกั   

            หลงัอาหารเยน็ท่านสามารถใชบ้ริการคาราโอเกะรวมท่ีหอ้งอาหาร 

     { เมนูอาหาร  :   ปูน่ึง / ห่อหมกปลา  / ปลาหมึกน่ึงมะนาว / ไข่เจียว  / กะหลํ่าผดันํ้ าปลา  /  ขา้ว / ผลไม ้}    

 

 

 

 

 

     

วันที่สอง 

08.00 น. อาหารเชา้  บริการขา้วตม้กุง้ / กาแฟ / โอวลัติน  / ขนมปัง 

10.00 น. ลงเรือ  Speed Boat  ไปดําน้ําที่หมู่เกาะรัง  ( เกาะมะปริง  เกาะยักษ์ ) 

อาหารกลางวนั  ทานข้าวกล่อง  + ผลไม้  บนเกาะรัง 

15.30 น. กลบัมาถึงอ่าวนอ้ย  ทานอาหารวา่งท่ีทางรีสอร์ทจดัไวบ้ริการ   พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น  เล่นนํ้ าทะเลหนา้ที่พกั  /  พายเรือแคนู  / นัง่ชมพระอาทิตยต์ก 

19.00 น.             คณะรับประทานอาหารเยน็ ณ รีสอร์ทที่พกั   

                           หลงัอาหารเยน็ท่านสามารถใชบ้ริการคาราโอเกะรวมท่ีหอ้งอาหาร 

    { เมนูอาหาร  :   ทะเลลวก / หมูตม้ใบชะมวง  / ปลาทอดราดนํ้ าปลา / แกงเขียวหวานปลา / ตม้ยาํทะเล /  ขา้ว / ผลไม ้}    

 



 

วันที่สาม 

08.00 น. อาหารเชา้  บริการขา้วตม้ปลา  / กาแฟ / โอวลัติน  / ขนมปัง 

  ** กระเป๋าวางไวห้นา้หอ้ง  พนกังานรีสอร์ทมาเก็บกระเป๋าท่านไปลงเรือ** 

09.00 น. นัง่รถไปท่าเรืออ่าวสลดั  ลงเรือ เฟอร์ร่ี เกาะกูดเอ็กซ์เพรส 

10.00 น. ลงเรือ เฟอร์ร่ี เกาะกูดเอ็กซ์เพรส  กลบัฝ่ังท่าเรือแหลมศอก 

11.30 น. คณะเดินทางมาถึงฝ่ัง ท่าเรือแหลมศอก  เดินทางกลบักรุงเทพ 

  ระหวา่งทางแวะหยดุซ้ือของฝาก และทานอาหารกลางวนั 

 

อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผูใ้หญ่  พกัหอ้งละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ 8,900.-  บาท 

พกัเดี่ยว  { จ่ายเพ่ิม }   ท่านละ 3,500.-  บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าพาหนะรถตู้  เดินทางตามโปรแกรม  คันละ 7 – 8 ท่าน  

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  + อาหารว่าง 

 ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

      ค่าโรงแรมท่ีพกั  จาํนวน  2  คืน //   พกัห้องละ  2  ท่าน 

  { รูปแบบห้องพกั :  Villa  Beach  Front  &  Villa  SeaView  Air } 

 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าเรือสปีทโบ๊ท และรถรับ/ส่งท่าเรือ 

 อุปกรณ์ดาํนํา้ + นํา้ด่ืมในเรือ 

 ค่าประกันอุบัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายเุกิน  

 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินท่านละ    

200,000.- บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

         ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชม สาํหรับอัตรา  สําหรับชาวต่างชาติ 

         ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ                      

              ค่าซักรีด  ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น 

    ค่าทิปพนักงานบริการ, ไกด์ และคนขบัรถ 

    ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเกบ็) 

    ค่า Vat7% และ ค่าภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีต้องแจ้งล่วงหน้า    

        ก่อนการชําระเงิน    หากแจ้งภายหลังการชําระเงิน ทางบริษทัฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณ ี) 



 

เงื่อนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา    ท่านละ  4,000.-  บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดนิทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วันก่อนออกเดินทาง 

 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเกบ็เงินมัดจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 60% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมี ผู้โดยสารจาํนวน  7 - 8 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การเมือง, ภยัธรรมชาติ โดยทาง

บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคัญท่ีสุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

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

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :    คุณแหม่ม หรือ คุณมินทร์   

                  02–  934 - 0833 – 4                          มินทร์  :  087 – 161 - 4478 

                         : ID.   mam2by4   

        ***   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล  ***  


	หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

