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รหสัโปรแกรม : 18599 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

VIP เกาะกดู อาหาร 6 มือ้ 
~~ทอ่งเที่ยวไทย จากเชียงใหม่..ถึงเกาะกูด~~ 

3 วนั 2 คืน  โดยสายการบิน 

“ดนู า้ใสเห็นตวัปลา ความงดงามของ ทะเลอนัดามนัตะวนัออก” 
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วันแรก  สนามบินเชียงใหม่-สนามบินอู่ตะเภา   ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด   เกาะกูด  น ้าตก

คลองเจ้า   หาดคลองเจ้า  

06.00 น.   พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับท่าน  

08:05 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอู่ิตะเภา ดว้ยสายการบินแอร์เอเชีย 

09:25 น. ถึงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา น าคณะเดินทางไปยงั จ.ตราด (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมงคร่ึง) 

13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1)  

14:00 น. ลงเรือท่ีท่าเรือแหลมศอก (Speed Boat หรือ เรือเฟอร์ร่ีติดแอร์) เพื่อเดินทางไปยงัเกาะกดู 

15:40 น.  เดินทางถึงรีสอร์ท น าคณะ Check in เขา้ท่ีพกั   

16:00 น. เดินทางไปเท่ียวชมน า้ตกคลองเจ้า และต้นไม้ใหญ่ หาดคลองเจ้า 

18:00 น. รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 2) หลงัจากนั้น อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วันท่ีสอง  กจิกรรม ด ำน ำ้ชมปะกำรัง หมู่เกำะรัง  เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง เกาะหลาง  

เกาะรงัน้อย   หมู่บ้านชาวประมง/เดินป่าชมเขาเรือรบ 

07:00 น.   รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 3) 
09:00 น.  น าคณะลงเรือมุ่งสู่เกาะรัง  เพ่ือไปด าน ้ าดูปลาและชมปะการังบริเวณเกาะกระ เกาะยกัษ์ เกาะมะปริง เกาะหลาง เกาะรังน้อย ซ่ึงก็

เป็นจุดด าน ้ าท่ีมีปะการังและฝงูปลาหลากหลายชนิดและเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดของทะเลอ่าวไทย (บริเวณท่ีพาไปด าน ้ าข้ึนกบัสภาพ
ความเหมาะของคล่ืนลมของวนันั้น) 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4) 
13.30 น.   น าคณะชมหมู่บ้านชาวประมง หรือเดินป่าชมเขาเรือรบ 
15.00 น.   เดินทางกลบัท่ีพกั/พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18:00 น.   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 5) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วันท่ีสาม ตลาดบ้านเพ   วัดญาณสังวราราม   ตลาดน ้าส่ีภาคพัทยา   สนามบินอู่ตะเภา-

สนามบินเชียงใหม่ 

07:00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 6) พกัผอ่นตามสบาย ชมบรรยากาศของทะเลเกาะกดู 
08:30 น.   น าคณะ Check out ออกจากท่ีพกั  และเดินทางไปยงัท่าเรือ   
09:30 น.  ลงเรือเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวสัดิภาพ   
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ืออิสระ) อิสระใหท่้านชอ้บป้ิงของฝากตลาดบ้านเพ 
15.00 น. เดินทางต่อไปยงัชลบุรี น าคณะชมวดัญาณสังวราราม พระอารามหลวงชั้นเอก  จากนั้นน าทุกท่านสมัผสักบับรรยากาศยอ้นยคุ

โฉมใหม่ ท่ีตลาดน า้ส่ีภาคพทัยา 
18.00  น.  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ืออิสระ) 
20.00  น.  น าคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  และเช็คอินสายการบิน  
21.50 น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

23.10  น.  คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ทีเ่รียกใช้บริกำร และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำจะได้รับควำมประทบัใจในกำรบริกำรจำกเรำ   
อนึ่งจะได้รับใช้ท่ำนในคร้ังต่อๆ ไป  ขอบพระคุณครับ/ค่ะ 

 

อตัราคา่บรกิาร :-  9,999.- พกัเดีย่วเพิม่ :- 2,000.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน (ไมร่วมคา่โหลดกระเป๋าใตท้อ้งเครือ่ง) 
 สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

 คา่รถตูป้รับอากาศ / คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่  
 คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรมทีเ่สนอ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
รายละเอยีดระบตุามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทปิพนักงาน 200 บาท/ทา่น 

 ไมร่วมคา่โหลดกระเป๋าใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. ราคา 420 บ. ตอ่เทีย่ว **โปรดสัง่ซือ้และช าระเงนิพรอ้มการจอง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, ภาษี หัก ณ ทีจ่า่ย 3% หรอืภาษีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 คา่ใชจ้่ายนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทัง้หมดในกรณีทีท่า่นสัง่เพิม่ เชน่ คา่ซักรดี  มนิบิาร ์ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตัวฯลฯ 

เง ือ่นไข 
 จองโดยช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

 ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ:-  ตารางการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

นักทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญเวลาทีแ่สดงเป็นเพยีงเวลาโดยประมาณเทา่นัน้  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ตามสภาพการจราจรหรอืสภาพ
ภมูอิากาศ 
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