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รห ัสโปรแกรม : 18599 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

VIP เกาะกูด อาหาร 6 มือ
้
~~ท่องเที่ยวไทย จากเชียงใหม่..ถึงเกาะกูด~~
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน
“ดูนา้ ใสเห็นต ัวปลา ความงดงามของ ทะเลอ ันดาม ันตะว ันออก”

CHIANG MAI - KOH KOOD

[Document title]

วัน แรก

สนามบิ น เชี ย งใหม่ - สนามบิ น อู่ ต ะเภา  ท่ า เรื อ แหลมศอก จ.ตราด  เกาะกูด  น้า ตก
คลองเจ้ า  หาดคลองเจ้ า

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน

08:05 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย

09:25 น.

ถึงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นาคณะเดินทางไปยัง จ.ตราด (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)

13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

14:00 น.

ลงเรื อที่ท่าเรื อแหลมศอก (Speed Boat หรื อ เรื อเฟอร์รี่ติดแอร์) เพื่อเดินทางไปยังเกาะกูด

15:40 น.

เดินทางถึงรี สอร์ท นาคณะ Check in เข้าที่พกั

16:00 น.

เดินทางไปเที่ยวชมนา้ ตกคลองเจ้ า และต้ นไม้ ใหญ่ หาดคลองเจ้ า

18:00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังจากนั้น อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ ส อง

กิจกรรม ดำนำ้ ชมปะกำรัง หมู่เกำะรัง  เกาะกระ เกาะยัก ษ์ เกาะมะปริ ง เกาะหลาง
เกาะรัง น้ อย  หมู่ บ้ า นชาวประมง/เดิ น ป่ าชมเขาเรื อ รบ

07:00 น.
09:00 น.

12:00 น.
13.30 น.
15.00 น.
18:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
นาคณะลงเรื อมุง่ สู่เกาะรัง เพื่อไปดาน้ าดูปลาและชมปะการังบริ เวณเกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง เกาะหลาง เกาะรังน้ อย ซึ่งก็
เป็ นจุดดาน้ าที่มีปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิดและเป็ นจุดที่สวยที่สุดของทะเลอ่าวไทย (บริ เวณที่พาไปดาน้ าขึ้นกับสภาพ
ความเหมาะของคลื่นลมของวันนั้น)
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
นาคณะชมหมู่บ้านชาวประมง หรื อเดินป่ าชมเขาเรื อรบ
เดินทางกลับที่พกั /พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วัน ที่ ส าม

ตลาดบ้ า นเพ  วัด ญาณสัง วราราม  ตลาดน้า สี่ ภ าคพัท ยา  สนามบิ น อู่ ต ะเภาสนามบิ น เชี ย งใหม่

07:00 น.
08:30 น.
09:30 น.
13.00 น.
15.00 น.
18.00 น.
20.00 น.
21.50 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามสบาย ชมบรรยากาศของทะเลเกาะกูด
นาคณะ Check out ออกจากที่พกั และเดินทางไปยังท่าเรื อ
ลงเรื อเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้ออิสระ) อิสระให้ท่านช้อบปิ้ งของฝากตลาดบ้ านเพ
เดินทางต่อไปยังชลบุรี นาคณะชมวัดญาณสังวราราม พระอารามหลวงชั้นเอก จากนั้นนาทุกท่านสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค
โฉมใหม่ ที่ตลาดนา้ สี่ภาคพัทยา
รับประทานอาหารเย็น (มื้ออิสระ)
นาคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และเช็คอินสายการบิน
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

23.10 น.

คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่ ำน ทีเ่ รียกใช้ บริกำร และหวังเป็ นอย่ ำงยิง่ ว่ ำจะได้ รับควำมประทับใจในกำรบริกำรจำกเรำ
อนึ่งจะได้ รับใช้ ท่ำนในครั้งต่อๆ ไป ขอบพระคุณครับ/ค่ ะ

อ ัตราค่าบริการ :- 9,999.-

พ ักเดีย
่ วเพิม
่ :- 2,000.-
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อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น้ ามัน (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋ าใต ้ท ้องเครือ
่ ง)
 สัมภาระถือขึน
้ เครือ
่ ง 7 กก.
 ค่ารถตู ้ปรับอากาศ / ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 โรงแรมทีพ
่ ักตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
 ค่าธรรมเนียมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามโปรแกรมทีเ่ สนอ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
รายละเอียดระบุตามกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าทิปพนักงาน 200 บาท/ท่าน
้ และชาระเงินพร ้อมการจอง
 ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋ าใต ้ท ้องเครือ
่ ง 20 กก. ราคา 420 บ. ต่อเทีย
่ ว **โปรดสัง่ ซือ
้
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7%, ภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% หรือภาษี ใดๆ ทัง้ สิน
 ค่าใช ้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทัง้ หมดในกรณีทท
ี่ า่ นสัง่ เพิม
่ เช่น ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ ค่าใช ้จ่าย
ส่วนตัวฯลฯ
เงือ
่ นไข
 จองโดยชาระเงินเต็มจานวน พร ้อมส่งสาเนาบัตรประชาชนของผู ้เดินทาง
 ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกทุกกรณี
หมายเหตุ :- ตารางการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของ
นักท่องเทีย
่ วเป็ นสาคัญเวลาทีแ
่ สดงเป็ นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านัน
้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามสภาพการจราจรหรือสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ
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