
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20513 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น ำท่ำนไปพักผ่อนบรรยำกำศสบำยๆ กับเรำ 3 วัน 2 คืน ณ เกำะกูด ให้ท่ำนได้สัมผัสกับ

ธรรมชำติและกิจกรรมด ำน  ำ ให้ท่ำนได้เข้ำชมโอเอซิส ซีเวิลด์ ชมปลำโลมำปำกขวดและ
ปลำโลมำหัวบำตรสุดน่ำรัก และเพลิดเพลินไปกับเรำ 

 
 กันยำยน 04 - 06 / 11 - 13 / 18 - 20 / 25 - 27  
 ตุลำคม  09 - 11 / 11 - 13 / 16 - 18 / 23 - 25 / 30 ต.ค. - 01 พ.ย.  
 พฤศจิกำยน 06 - 08 / 13 - 15 / 20 - 22 / 27 - 29  
 ธันวำคม 04 - 06 / 05 - 07 / 10 - 12 / 11 - 13 / 18 - 20 / 25 - 27  

  

เกาะกดู 3 วัน 2 คืน ด าน า้ชมปะการัง พร้อมชมโอเอซิสซีเวลิด์ โชว์โลมา  



 

วันแรก (1) : กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกดู – น ้าตกคลองเจ้า 
 
05.00 คณะนักเดินทำงพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้บริกำร                

ก่อนกำรเดินทำง 
 
06.00 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือแหลมศอก โดยรถตู้ VIP ที่ทำงบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้บริกำรท่ำน (เดินทำงประมำณ 5 - 

6 ชั่วโมง) 
 
เที่ยง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 
14.20 น ำท่ำนข้ำมเรือเฟอรรี่สู่เกำะกูด ใช้เวลำประมำณ 60 นำที ในกำรข้ำมฟำก จำกนั นได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดิน

ทำงเข้ำสู่ที่พัก เพ่ือท ำกำรเช็คอิน ให้ท่ำนได้เตรียมตัวจำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ น  ำตกคลองเจ้ำ เป็นแหล่งน  ำธรรมชำติ
บนเกำะกูดที่สวยงำม ให้ท่ำนได้สักกำระพระปรมำภิไธยลำยพระหัตถ์ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำ  อยู่หัว 
และเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จำกนั นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับสู่ที่พักและรับประทำนอำหำรเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 

ที่พัก : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดับ 4 ดาว หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 
 

 มัคคุเทศก์และทีมงำนผู้ช ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกันเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  

 ท่ีพักมำตรฐำน สี่ ดำว  

 รถตู้ VIP ปรับอำกำศ ส ำหรับคณะท่ำน 

 เรือเร็วในกำรข้ำมเกำะ และเรือใหญ่ปลอดภัย ส ำหรับด ำน  ำดูปะกำรัง ได้รับมำตรฐำน
จำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคัดเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยี่ยม  



วันที ่(2) : ด้าน ้าตื นชมประการัง – เกาะยักษ ์– เกาะทองหลาง – พักผ่อนบรรยากาศทะเล 
 
เช้ำ น ำท่ำนรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่ พัก ให้ท่ำนได้ดื่มด่ ำบรรยำกำศของทะเลจำกที่ พัก ได้เวลำอันสมควร                  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือด ำน  ำชมเกำะน้อยใหญ่ของเกำะกูด ชมควำมงำมของทะเลแสนสวยงำม  
 *** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมด้าน้้าตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจด้าน้้าตื้ นประกอบด้วย                    

กิจกรรมด้าน้้า อุปกรณ์บริการบนเรือ อุปกรณ์ด้าน้้าแบบยืม หากท่านท้าหายจ้าเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้ก้าหนด
ไว้*** 

 จุดด้าน ้าที่ 1 : เกำะยักษ์มีจุดเด่นคือควำมหลำกหลำยของปลำ และดอกไม้ทะเล เป็นจุดด ำน  ำตื นที่ไม่ควรพลำด          
ที่จะเยี่ยมชม 

 จุดด้าน ้าที่ 2 : เกำะทองหลำง เป็นจุดด ำน  ำที่มีฝูงปลำกำร์ตูน น้อยใหญ่ เหมำะแก่กำรพักผ่อน  
*** หมำยเหตุกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ            

ในกำรตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม *** 
  

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับเข้ำสู่ที่พักให้ท่ำนได้พักผ่อนบริเวณชำยหำดตำมอัธยำศัย ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับวิวทะเล
สวยๆ พักผ่อนวันหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า น้าท่านรับประทานอาหารค่้า 
 

 ที่พัก : Koh Kood Paradise Beach Resort ระดับ 4 ดาว หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 



วันที ่(3) : เดินทางกลบัสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซสิ ซีเวลิด์ – น้าท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
 
เช้ำ น ำท่ำนรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก ให้ท่ำนได้ดื่มด่ ำบรรยำกำศของทะเลจำกท่ีพัก 
 
10.00 น ำท่ำนกลับสู่ฝั่งท่ำเรือแหลมศอก จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โอเอซิสซีเวิลด์ (1.30 ชั่วโมง)  
 
เที่ยง น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
 
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถำนที่เพำะพันธุ์ปลำโลมำ  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจ ำจังหวัด 

จันทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมำสีชมพูและโลมำหัวบำตร ซึ่งเป็นโลมำพันธุ์หำยำกท่ีพบได้ในประเทศไทย ให้ท่ำนเข้ำ
ชมโชว์ปลำโลมำ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแสนน่ำรักของเจ้ำโลมำตัวน้อยที่ฉลำดมำก อิสระท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูป
ตำมอัธยำศัยจนถึงเวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนครโดยสวัสดิภำพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร           
ควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง บริษัทฯ            
ได้มอบหมำยให้ มัคคุเทศก์มีอ ำนำจตัดสินใจ ทั งนี จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ          
เป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 

ก้าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

รำคำท่ำนละ 
พักห้องละ 2 - 3 ท่ำน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่ำน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่ำนเดียว 
เพ่ิมท่ำนล่ะ 

04 - 06 ก.ย. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

11 - 13 ก.ย. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

18 - 20 ก.ย. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

25 - 27 ก.ย. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

02 - 04 ต.ค. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

09 - 11 ต.ค. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

11 - 13 ต.ค. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

16 - 18 ต.ค. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

23 - 25 ต.ค. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

30 ต.ค. - 01 พ.ย. 63 8,690 8,690 8,490 8,190 1,200 

06 - 08 พ.ย. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

13 - 15 พ.ย. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

20 - 22 พ.ย. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

27 - 29 พ.ย. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

04 - 06 ธ.ค. 63 9,690 9,690 9,490 9,190 2,000 

05 - 07 ธ.ค. 63 9,690 9,690 9,490 9,190 2,000 

10 - 12 ธ.ค. 63 9,690 9,690 9,490 9,190 2,000 

11 - 13 ธ.ค. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

18 - 20 ธ.ค. 63 9,290 9,290 9,090 8,790 1,500 

25 - 27 ธ.ค. 63 9,690 9,690 9,490 9,190 2,000 

จ้านวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 8 ท่าน 



อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่ำรถตู้ VIP ปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร   

2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

3. ค่ำอำหำรทุกมื อตำมท่ีระบุในรำยกำร  

4. ค่ำเรือเร็วในกำรข้ำมเกำะ และเรือใหญ่ปลอดภัย ส ำหรับด ำน  ำดูปะกำรัง ได้รับมำตรฐำนจำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  

2. ค่ำทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่ำทิปพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 400 บำท 

3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ 2,500 บำท / ท่ำน ภำยใน 24 ชั่วโมง ท ำกำรนับจำกวันจอง พร้อมส่งส ำเนำบัตรประชำชน  

(ท่ีสะกดชื่อและนำมสกุลภำษำอังกฤษ เพ่ือใช้น ำส่งประกันกำรเดินทำง) และหลักฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันท ำกำร หรือตำมวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มัดจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจ้งหลังจำกจ่ำยเงินมัดจ ำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจ้ง ระหว่ำง 15-8 วันท ำกำร ก่อนวันเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้ำจ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้ำ
ได้ช ำระไว้แล้ว หำกแจ้งน้อยกว่ำ 8 วันท ำกำรก่อนวันเดินทำง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั งสิ นให้กับลูกค้ำ  

2. กรณีที่มีกำรจองต่ ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกโปรแกรมนี โดยจะคืนเงินที่ลูกค้ำได้ช ำระไว้แล้ว
ทั งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละครั งต้องมีผู้เดินทำงที่เป็นผู้ใหญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 

● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ , เหตุกำรณ์ทำง
กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภัยธรรมชำติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคัญที่สุด 

● หำกท่ำนไม่ได้เดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำร          
ที่ขำดหำยไปมำทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเนื อสัตว์ หรือแพ้อำหำรบำงประเภท กรุณำแจ้งบริษัทฯให้ทรำบล่วงหน้ำ 

● ทำงบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภัยจำกธรรมชำติ ภัยจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 

● กำรจัดที่นั่งบนรถบัสขึ นอยู่กับล ำดับกำรจอง และถือเป็นสิทธิ์ขำดของทำงบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำร 

● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทั งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผู้เดินทำงทุกท่ำนต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง 

● ตต้องมีกำรรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทำง และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง 

● ที่นั่งบนรถมีกำรจัดระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขำดของทำงบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำร) 

● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถำมผ่ำน Line กด : https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน : http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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