
รหัสโปรแกรม : 22252 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

  
5 เกาะสวย ณ ทะเลเมืองตราด 3 วนั 2 คืน 

สีฟ้ารีสอร์ทติดหาดส่วนตัว เกาะกูด เกาะขายหัวเราะ เกาะรัง เกาะยกัษ์ใหญ่ เกาะกระดาด 

อตัราค่าบริการ 12,500 บาท/ท่าน (เหมาขั้นต ่า 6 ท่านต่อคณะ)  
 
 

ท่านได้รับสิทธ์ิ “ ทัวร์เที่ยวไทย “  รัฐสนับสนุนแพก็เกจทัวร์ 40% ไม่เกนิ 5,000 บาท 
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รับสิทธ์ิ “ ทวัร์เท่ียวไทย “  รัฐสนบัสนุน 5,000 บาท/ท่าน ช าระจริง 7,500 บาท/ท่าน 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน  |  พกัเด่ียว +ช าระเพิ่ม ท่านละ 3,900 บาท 

เลือกเดนิทางได้ทุกวนั  วนันี ้ ถงึ เดือนเมษายน 2565  
**เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 11-17 เมษายน 2565 มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม** 

วนัแรก กรุงเทพฯ – จังหวดัตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น า้ตกคลองเจ้า – หาดคลองเจ้า – 
เขาเรือรบ – ต้นมะค่ายกัษ์ – พกัสีฟ้ารีสอร์ท 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (กรุงเทพฯ) มคัคุเทศก ์คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกคณะ 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางวถิีท่องเทีย่วใหม่ 

*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัฯ มีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 

***มีบริการ เจลลา้งมือ ผา้เปียก กระดาษทิชชู บนรถ*** 
****โปรดปฏิบติัตามท่ีมคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีสถานท่ีต่างๆแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว**** 

05.30 น.  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัตราด โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ทีน่ั่ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.) 
บริการชุดอาหารว่าง และน า้ด่ืม 1 ขวด 

11.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ครัวลุงตี๋ ซีฟู้ด หน่ึงในร้านดงัของจงัหวดัตราด ตั้งอยูริ่มน ้ า อาหารทะเลสดใหม่ กบั
เมนูชุดอาหารไทยซีฟู้ด และ ลิม้ลองเมนูเด็ดของทางร้าน " กั้งทอดกระเทยีม "  

 หลงัอาหารกลางวนั เดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก 

12.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก โดย เรือเหมาส่วนตัว Speed Boat 15 ที่น่ัง  เดินทางสู่ สีฟ้า รี
สอร์ท เกาะกูด ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
13.30 น. เขา้เช็คอินท่ีพกั 2 คืน ห้อง Coconut Pool Garden Deluxe ของสีฟ้ารีสอร์ท บรรยากาศ

ธรรมชาติ ชายหาดส่วนตัว สถานท่ีหาดทรายสีขาวทอดยาวและมีจุดชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงาม  
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 ฟรี!!!!! กิจกรรมในรีสอร์ท เช่น พายเรือคายัค อุปกรณ์ด าน ้าชายหาด สระว่ายน ้าและฟิตเนส สะพานไม้
ทอดยาวส าหรับดูพระอาทติย์ตก 

15.00 น. พร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีของรีสอร์ท โดยรถสองแถวเหมาแบบส่วนตัว (3 ช่ัวโมง)  แบบ ฟินน์ อินน์ เป็น
พาหนะเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ บนเกาะ  

จุดที ่1 น า้ตกคลองเจ้าน า้ตกแห่งประวตัิศาสตร์ 

 น ้ าตกคลองเจา้ตั้งอยู่ดา้นหลงัอ่าวคลองเจา้ ทางทิศตะวนัตกของเกาะกูด ถดัจากท่าเรือคลองหินด าและ
อ่าวตะเภา น ้าตกท่ีสวยงามและมีน ้ าตลอดทั้งปีแห่งน้ีเป็นน ้ าตกขนาดกลาง ความสูงประมาณ 10 เมตร มี
สายน ้าไหลผา่นผาหินลงสู่แอ่งน ้ากวา้งดา้นหนา้ น ้ าตกคลองเจา้มีทั้งหมด 3 ชั้นดว้ยกนั โดยชั้นบนสุดจะ
เป็นธารหิน ส่วนชั้นล่างเป็นล าธารจากน ้ าตกขนาดใหญ่เหมาะแก่การเล่นน ้ า ด้านหน้ามีกอ้นหินใหญ่
จารึกพระปรมาภิไธยย่อ "วปร"  น ้ าตกคลองเจ้าถือได้ว่าเป็นน ้ าตกประวติัศาสตร์ เน่ืองจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เคยเสด็จประพาสท่ีน่ีเม่ือปีพ.ศ. 2554 และทรง
พระราชทานนามวา่ “น ้าตกอนมัก๊ก” เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงองคเ์ชียงสือ กษตัริยญ์วนท่ีเคยเขา้มาล้ีภยัจากการ
จลาจลในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะ 

จุดที ่2 หาดคลองเจ้าหาดทรายขาวน า้ทะเลใสร่มร่ืนในทวิมะพร้าว 

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูท่างตะวนัตกของเกาะกูด อยูถ่ดัจากอ่าวตะเภาลงมาทางใตป้ระมาณ 1 
กิโลเมตร ตวัหาดซ่ึงเป็นท่ีตั้งของชุมชนบา้นคลองเจา้ หาดคลองเจา้เป็นหาดทรายขาวน ้ าทะเลใสร่มร่ืน
ในทิวมะพร้าว ทางตอนใตเ้ป็นปากคลองเจา้ท่ีไหลมาจากน ้ าตกคลองเจา้มีปาโกงกางข้ึนอยู่หนาแน่น 
หาดคลองเจา้ เป็นอีกหน่ึงชายหาดยอดนิยมของเกาะกูดจากทรายท่ีขาวเนียนนุ่มละมุน น ้ าทะเลใสสีฟ้า
ยามแสงแดดส่องกระทบ 

จุดที ่3 เขาเรือรบแนวหินรูปร่างคล้ายเรือรบบนลานหินกว้าง 

แนวหินอายุหลานพนัปีท่ีมีลกัษณะคล้ายเรือรบน้ีเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติรังสรรค์ข้ึนเอง ต่อมาทหารจาก
กองทพัเรือไดส้ร้างพระบรมราชานุสาวรียเ์สด็จเต่ีย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ) พระบิดาแห่งราชนาวี
ไทยไวด้า้นบนเพื่อให้ผูท่ี้เดินทางมาเท่ียวชมไดข้ึ้นไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลอีกดว้ย โดยท่ีเขาเรือรบ
จะมีเส้นทางอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนไปชมดา้นบนซ่ึงตอ้งไต่เชือกลดัเลาะข้ึน
ไป บริเวณดา้นบนนั้นถูกตกแต่งใหค้ลา้ยหวัเรือรบ ปักธงราชนาว ีและมีราวกั้นกนัตกเพื่อความปลอดภยั 
ในบริเวณเดียวกนัน้ีนอกจากศาลกรมหลวงเขตชุมพรฯ แลว้ยงัมีพระบรมรูปหล่อจ าลองกรมหลวงชุมพร
ฯ ขนาดเท่าองคจ์ริง ประดิษฐานอยูก่ลางระหวา่งเรือรบ 3 ล า บริเวณเดียวกนัน้ียงัมีพระพุทธประทานพร
ราชนาวี หนา้ตกั 32 น้ิว ศาลหลวงปู่ศุข วดัมะขามเฒ่า ซ่ึงเป็นพระอาจารยข์องกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
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ศกัด์ิอยู่ดว้ย นอกจากหินเขาเรือรบแลว้ บนยอดเขาใจกลางของเกาะกูด ยงัมีถ ้ าลบัแลท่ีเคยมีการคน้พบ
วตัถุโบราณจ านวนมากทวา่ขณะน้ีถ ้าไดปิ้ดตวัลงไปแลว้ 

จุดที ่4 ต้นมะค่ายกัษ์อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี 

ยนืตระหง่านอยูก่ลางป่าท่ีสวยงามและเงียบสงบบนเขาดินแดงบริเวณกลางเกาะ มะค่าเป็นไมย้ืนตน้เน้ือ
แข็ง จดัเป็นไม้เศรษฐกิจมีราคา ข้ึนในป่าในเขาตามธรรมชาติ แต่ภายหลงัได้มีการปลูกด้วยเช่นกัน
เน่ืองจากเน้ือไมส้ามารถน าไปท าประโยชน์ไดห้ลายอยา่ง 
ตน้มะค่ายกัษ์บนเกาะกูดตน้น้ีมีลกัษณะท่ีน่าท่ึง ดว้ยรากขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงอายุท่ีเก่าแก่หลายร้อยปี
ของตน้ไมต้น้น้ี นกัท่องเท่ียวนิยมมายืนแหงนคอถ่ายรูปเทียบขนาดความยิ่งใหญ่ของตน้มะค่ายกัษ์ท่ีมี
ความสูงกวา่ 40 เมตร และใหญ่ขนาดใชค้นโอบหลายคน 
ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่รีสอร์ท เพ่ือให้ท่านได้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

18.30 น. อาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (หรือริมทะเล ขึน้อยู่กบัฤดูกาล) บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ดทะเลเผา 
อิม่อร่อย แบบกนิไม่อั้น ด่ืมน า้อดัลมไม่อั้น   

 

วนัทีส่อง  เหมาเรือส่วนตัว Speed Boat 15 ทีน่ั่ง  5 เกาะ – เกาะรัง – เกาะยกัษ์เลก็ – เกาะยกัษ์ใหญ่ – 
เกาะกระดาด – เกาะขายหวัเราะ – กลบัสู่ทีพ่กั 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัลงเรือเดินทางสู่เกาะนอ้ยใหญ่ของเกาะกูดชมความงามของทะเลแสนงาม 

09.10 น. สุด Exclusive! ล่องเรือ Speed Boat แบบส่วนตัว 5 เกาะ ตลอดวนั (09.10-16.00 น.) 

บนเรือ มีบริการของว่าง (ขนม น า้ด่ืม น า้อดัลม และผลไม้) 
พเิศษส าหรับท่านทีต้่องการเล่นน า้ ยืมฟรี! ! อุปกรณ์ด าน า้ เส้ือชูชีพ, หน้ากากด าน า้ 
การเตรียมตัวต่างๆ จะแนะน าทุกท่านก่อนการเดินทาง 
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เกาะที ่1 เกาะรัง เกาะเลก็ๆทีม่ีสีสันท้องทะเลอนัสวยงาม 

หมู่เกาะหน่ึงในทะเลตราด อยูต่รงกลางระหวา่งเกาะชา้ง กบัเกาะกูด ในเขตของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง มีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและใตท้อ้งทะเล ภายในหมู่เกาะท่ีประกอบไปด้วยเกาะ
เล็กๆ มากมาย ไดแ้ก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะสามพี่น้อง เกาะ
มะปริง เกาะตุน๊ และเกาะก าป่ัน ซ่ึงเกาะต่างๆ เหมาะแก่การน ้าดูปะการังท่ามกลางฝงูปลาแหวกวา่ย 

เกาะที ่2 เกาะยกัษ์เลก็ เกาะหินตั้งเรียงรายอยู่ไม่ห่างกนั 

เป็นเกาะท่ีมีน ้าใสมีแนวปะการังน ้าต้ืนใหช้มรอบๆ แบบไม่ตอ้งใส่ถงัก็สามารถชมความสวยงามไดแ้บบ
ฟินๆส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง ปะการังครก หอยมือเสือ หอยเม่น รวมทั้งฝูงปลาทะเลท่ีแหวกวา่ย
รอบตวัแบบใกลชิ้ดมากจนนึกว่าตวัเองเป็นหน่ึงในฝูงเลยทีเดียว ชาวเลเกาะกูดและทางอุทยานแห่งชาติ
เองก็ร่วมกนัอนุรักษพ์ื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอยา่งดี มีการท าแนวทุ่น และลาดตระเวนดูแลความปลอดภยัตลอด 
ทะเลท่ีน่ีจึงยงัใสและสมบูรณ์อยูม่าก 

เกาะที ่3 เกาะยกัษ์ใหญ่ เกาะหินตั้งเรียงรายอยู่ไม่ห่างจากเกาะยกัษ์เลก็ 

เป็นเกาะท่ีมีน ้าใสมีแนวปะการังน ้าต้ืนใหช้มรอบๆ แบบไม่ตอ้งใส่ถงัก็สามารถชมความสวยงามไดแ้บบ
ฟินๆส่วนใหญ่เป็นปะการังเขากวาง ปะการังครก หอยมือเสือ หอยเม่น รวมทั้งฝูงปลาทะเลท่ีแหวกวา่ย
รอบตวั 

12.00 น. อาหารกลางวนับนเรือแบบกล่อง Set box 
เกาะที ่4 เกาะกระดาด  

พเิศษ ! เหมารถอแีต๊คเป็นพาหนะในการเดินทางบนเกาะ ระหว่างทาง อาจได้พบเจอกับฝูงกวาง และต้น
มะพร้าวเอนโบราณอายุมากกว่า 100 ปี หาดทรายขาวๆ ยาวมากกวา่กิโลเมตร น ้ าทะเลใสๆ และตามรอบ
เสด็จประพาสของสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงรัชกาลท่ี 5 และบนเกาะยงัมากมายไปดว้ยตน้กระดาดจึงคาด
วา่น่าจะเป็นท่ีมาของช่ือเกาะแห่งน้ี 

เกาะที ่5 เกาะขายหัวเราะ เกาะเลก็ๆ แบบทีใ่ครหลายคนเคยเห็นในหนังสือการ์ตูน  

เป็นเกาะท่ีไม่ไดมี้ แต่ในการ์ตูน แต่มีอยูจ่ริงบนแผนท่ีประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่ จ.ตราด เป็นเกาะเล็กๆ กลาง
ทะเลท่ีมีตน้ไมข้ึ้นเพียงตน้เดียวบนเกาะตามแก็กในการ์ตูน ท าให้นกัท่องเท่ียวพากนัเรียกวา่ “ เกาะขาย
หวัเราะ”  กลายเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวแลนดม์าร์คส าคญัของตราด 

16.00 น. เดินทางกลบัรีสอร์ท เพ่ือให้ท่านได้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
18.00 น. อาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ชุดเมนูไทยซีฟู้ด อิม่อร่อย แบบกนิไม่อั้น ด่ืมน า้อดัลมไม่อั้น  
 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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วนัทีส่าม  เกาะกูด –  ท่าเรือแหลมศอก – จังหวดัตราด – ผ่านจังหวดัจันทบูรี - อาสนวหิารพระนางมารี

อาปฏสินธินิรมล – ชุมชนริมน า้จันทบูร  - กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และ คืนห้องพกั 
อิสระพกัผอ่นตามอทัยาศยั ไดเ้วลานดัหมาย พร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีของรีสอร์ท 

11.00 น. ออกจาก สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกูด โดยเรือเหมาส่วนตัว Speed Boat 15 ที่น่ัง เดินทางสู่ท่าเรือแหลม
ศอก ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

12.10 น. เดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ทีน่ั่ง สู่ จังหวดัจันทบุรี 

บริการชุดของว่างและน า้ด่ืม 1 ขวด บนรถ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
13.30 น. แนะน าร้านอาหารยอดนิยมในใจกลางเมือง " ร้านฉุย " หน่ึงในร้านเด็ดเมืองจนัทน์ท่ีตอ้งห้ามพลาด 

บรรยากาศดี ติดริมแม่น ้าจนัทร์หลากหลายดว้ยเมนูพื้นบา้นและซีฟู้ด ให้ท่านได้เปิดเมนูเด็ด ส่ังได้ตามใจ
ส่ัง (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ลูกค้าช าระด้วยตัวเอง) 
ไดเ้วลาสมควร  เดินทางไปยงั 2 สถานท่ี ในตวัเมืองจงัหวดัจนัทบุรี ก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
14.30 น. อาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ประจ ามิสซังโรมันคาทอลกิจันทบุรี 

ตั้งอยูบ่ริเวณริมคลองจนัทบุรี ตรงขา้มชุมชนเก่าแก่จนัทบูร วิหารปัจจุบนัน้ีเป็นหลงัท่ี 5 ซ่ึงบาทหลวงเอ
มิล ออกสัต ์กอลมเบต ์ชาวฝร่ังเศส ไดท้  าพิธีเสกข้ึนในวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2452 และก่อสร้างข้ึนโดย
คุณพ่อเปรีกาล เดิมวิหารติดยอดแหลมบริเวณหอระฆงัทั้ง 2 หอ แต่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปี 
พ.ศ. 2483 ทางรัฐบาลไดมี้ค าสั่งใหท้  าการร้ือออกดว้ยเหตุผลวา่จะเป็นเป้าทิ้งระเบิดจากเคร่ืองบินรบ จน
ภายหลงัสงครามยุติก็ไดน้ ามาติดตั้งอีกคร้ังในวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 วิหารแห่งน้ีมีอายุรวมแลว้
กวา่ 112 ปี 
ชุมชนริมน า้จันทบูร อนัเก่าแก่ริมแม่น า้จันทบุรีตรงข้ามอาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
เป็นชุมชน เก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ต่อมาไดพ้ฒันามาเป็น 
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคา้ของ จนัทบุรีท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 5  ถึงแมว้า่ยุคสมยัจะ
เปล่ียนแปลงไปมากซกัเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งน้ีก็ยงัไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา
จนปัจจุบนักลายสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหากใครท่ีมาเยอืนจงัหวดัจนัทบุรีแลว้ไม่ควรพลาด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจแห่งวนัพกัผอ่นเดินทาง 

--------------------------------------------------------------- 

รายการและเวลาเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการ
ล่าชา้ท่ีเกิดจากการจลาจล ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พายุ ระดบัน ้ าในแต่ละวนั ความล่าช้า
ของผูเ้ดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีทางทีมงานจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญั 
 

 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย  

 กลอ้งถ่ายรูป  อุปกรณ์กนัแดด  กระเป๋าหรือถุงกนัน ้า  ชุดเล่นน ้า ชุดวา่ยน ้า ร่ม  หมวก แวน่ตา 

 เส้ือผา้ และรองเทา้สวมใส่สบาย  ยารักษาโรคประจ าตวั และของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
สีฟ้ารีสอร์ท https://th-th.facebook.com/pg/seafarresort/photos/?ref=page_internal 
ด าน ้าหมู่เกาะรัง http://www.seafarresort.com/gallery.php#  

อาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/23133 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ราคาน้ีการันตีตั้งแต่ 6 ท่านข้ึนไป 
2. รถตู ้VIP ปรับอากาศ 9 ท่ีนัง่ 1 คนั 
3. หอ้งพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้  ณ สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกูด (ห้องพกั : Coconut Pool Garden Deluxe) พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
4. อาหารกลางวนัและเยน็ 3 ม้ือ พร้อมน ้าด่ืมน ้าแขง็ (ท่ีสีฟ้ารีสอร์ท เพิ่มรวมน ้าอดัลม) ตามระบุในรายการ 
5. เหมาเรือโดยสาร Speed Boat 15 ท่ีนัง่ ส่วนตวั ไป-กลบั ระหวา่งท่าเรือแหลมศอก– เกาะกูด  
6. เหมาเรือโดยสาร Speed Boat 15 ท่ีนัง่ ส่วนตวั 5 เกาะ ในวนัท่ีสอง  พร้อมของวา่งและเคร่ืองด่ืม และ อาหารกลางวนั

แบบกล่องบนเรือ ตามระบุในรายการ 
7. เหมารถโดยสาร สองแถว ส่วนตวั เดินทางรอบเกาะกูด ในวนัแรก ตามระบุในรายการ 
8. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
9. ค่าน ้าด่ืมและของวา่ง ในวนัแรก และ วนัท่ีสาม บนรถ 

https://th-th.facebook.com/pg/seafarresort/photos/?ref=page_internal
http://www.seafarresort.com/gallery.php%23
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/23133
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10. ชุดป้องกนัโควดิ 19 (เจลลา้งมือ ทิชชูเปียก กระดาษทิชชู) 
11. ชุดเอกสารและชุดอนามยั ท่านละ 1 ชุด (โปรแกรมการเดินทาง ปากกา ผา้ปิดปากอนามยั ลูกอม ยาดม ยาแกเ้มา ยาแก้

ปวด ป้ายติดกระเป๋า) 
12. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

(กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไขของบริษทั
ฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบุไวใ้นรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่า

รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) เช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ  การ
เปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง เป็นตน้ 

2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวรัิติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
5. ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 
6. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการส ารองการเดินทาง 
1. กรุณาติดต่อสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อเช็ควนัเวลาเดินทางท่ีท่านตอ้งการ “ วา่ยงัวา่งและรับได ้“ และ ยงัเหลือสิทธ์ิ

จองได ้ผา่นโครงการ “ทวัร์เท่ียวไทย” ของ ททท. 
2. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้อง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) 

เพื่อออกใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ท่าน 
3. ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน (ไม่มีการช าระมดัจ า) เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่า

ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการช าระผา่นทางแอพพลิเคชัน่เป๋าตงั และออกใบรับเงินใหแ้ก่ท่าน 
4. โปรดโอนเงินการันตียืนยนัการเดินทาง จ านวน 5,000 บาท ให้กบัทางบริษทั หลงัจากคณะเดินทางกลบั เรียบร้อย

แลว้ทางบริษทั จะด าเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วนั 
5. บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 
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6. หลกัฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม 
(Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 
2 เขม็ หรือ สูตรไขวค้รบ 2 เขม็ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ ไดรั้บวคัซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็) ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั  
ส่วนผูท่ี้ไม่ไดฉี้ด ตอ้งแสดงผลการตรวจ RT-PCR ท่ียืนยนัผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อน
เดินทาง 7 วนั ท่ีรับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อนเดินทาง 3 วนั หรือผลตรวจ ATK ท่ียืนยนัผลเป็น
ลบจากสถานพยาบาลหรือหอ้งปฏิบติัการก่อนเดินทาง 2 วนั 
(โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตามค าสั่งจงัหวดั) 

7. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
8. หากงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
9. ท่านตอ้งปฎิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งเคร่งครัด 
10. ท่านตอ้งปฎิบติัตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางขา้มจงัหวดั 
11. ท่านตอ้งให้ความร่วมมือในการสแกนใบหนา้จานวน 2 คร้ัง (วนัแรก และ วนัสุดทา้ย) โดยตอ้งยืนยนัตวัตนในแอป

พลิเคชนั “ถุงเงิน” ของบริษทัฯ 
12. ท่านตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จ านวนไม่น้อยกวา่ 4 ภาพ ไวส้ าหรับกรณีไม่สามารถ

สแกนใบหนา้ได ้หรือสแกนไดแ้ต่ไม่ครบจ านวนตามเง่ือนไข เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางไวส้ าหรับให้บริษทัฯ 
น าไปประกอบการเบิกจ่ายกบั ททท. 

13. ท่านตอ้งยินยอมให้บริษทัฯ จดัเก็บประมวลผลและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ / หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว เพื่อประโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีหน่วยรัฐท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอสอบถามและการด าเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ 
ทวัร์เท่ียวไทย “ ใหเ้รียบร้อยเสร็จส้ิน 

14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขของ
โครงการ “ ทวัร์เท่ียวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงบัสิทธิตามโครงการ “ ทวัร์เท่ียวไทย “ ของท่าน ท่านตกลง
ยนิยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปแลว้ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 7 วนั ทั้งน้ี ใหก้ารตดัสินของ ททท. ถือเป็นท่ีสุด 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
การยกเลกิการเดินทาง  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เงินท่ีไดรั้บคืน คือ 80 % ของค่าทวัร์*  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เงินท่ีไดรั้บคืน คือ 40% ของค่าทวัร์* 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วนั หรือ ยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัฯ ไม่ไดเ้งินคืน 
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หมายเหตุ   
o *ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย เช่น ค่าจอง ค่าด าเนินการ ค่ามดัจ า ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
o กรณียกเลิกการจองรายการน าเท่ียว ก่อนช าระเงินเท่านั้น 
o เม่ือช าระเงินแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงการเดินทางได ้ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง

บริษทัฯ จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหดี้ท่ีสุด 
3. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบั  
4. การบริการของรถตูน้ าเท่ียว สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนั

นั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
บริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย
ความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัจ่ายไปแล้ว เป็นต้น    ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

6. กรณีเกิดเหตุสุดวสิัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้เช่น ค าสั่งจากรัฐบาลห้ามการเดินทางเขา้หรือออกพื้นท่ี
ในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะด าเนินการโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละผูใ้ห้บริการ แต่จะไม่คืน
เงิน  

7. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
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8. กระเป๋าผูเ้ดินทาง ท่านต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม 
เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงท่านตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย 
เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ เด็กยกกระเป๋า  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋าเดินทาง 

9. การช้อปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว การเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการ
ตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกการซ้ือของท่าน 

10. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของผูเ้ดินทาง หากบริษทัฯ เห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค า
ช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางบริษทัฯ อาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
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