
 

 

รหัสทัวร AST2000757 

ทัวรตราด เกาะกดู ไปสดูอากาศบริสุทธิ์ 3 วัน 2 คนื 
- หนีรอนไปเลนนํ้าที่นํ้าตกคลองเจา  
- ดํานํ้าชมปะการังที่หมูเกาะรัง 
- วายนํ้ากับปลานานาชนิด  
- เดินป�าชมเขาเรือรบ 
- เท่ียวชมหมูบานชาวประมง 
- สักการะกรมหลวงชมุพร 
- สุดพิเศษเขาพักที่สวนยารีสอรท รีสอรทติดทะเล 
 

 



 

 

วันที่ 1 เกาะกูด -  นํ้าตกคลองเจา 

เชา  เดินทางโดยเรือSpeedboat หรือ เรือเฟอรรี่ติดแอร ไปยังสวนยารีสอรทเกาะกูด 
  Check in พักผอนตามอัธยาศัย อาบแดด พายเรือคายัค (สามารถเลือกเวลาและ             
  เรือไดคะ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนอาหารสวนยารีสอรท 
14.00 น. เดินทางไปเที่ยวชมนํ้าตกคลองเจามีนํ้าไหลตลอด 

ทั้งป มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเปน
ลําธาร สวนชั้นลางเปนลําธารจากนํ้าตกขนาด
ใหญ ซึ่งเหมาะแกการเลนนํ้าอยางมาก จากที่
จอดรถเดินเทาเขาไปอีกประมาณ 400 เมจตรก็
ถึงตัวนํ้าตก นํ้าตกแหงนี้ถือวาเปนนํ้าตก
ประวตัิศาสตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2454 ทรงพระราชทานนามวา “นํ้าตกอนัม
กก” เพ่ือเปนที่ระลึกถึงองคเชียงสือกษัตริยญวนที่เคยเขามาลี้ภัยจากการจราจลใน
สมัยรัชกาลที ่1 

16.00 น. รับประทานอาหารวางที่สวนยารีสอรท 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ สวนยารีสอรท 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2 หมูเกาะรัง – หมูบานชาวประมง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา  
09.00 น. เดินทางไปดํานํ้า ดูปะการังที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะรังเกาะรังเปนหนึ่งในหมูเกาะ

เล็ก ๆ ของจังหวัดตราดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดํานํ้าตื้นดูรอบโขดหินกลางทะเล 
เพราะบริเวณโดยรอบเกาะมีโขดหินโผลพนเหนือนํ้าอยูหลายจุด มีปะการังและ
ปลาทะเลมากมายหลากหลายสายพันธุอาศัยอยู นอกจากการดํานํ้าแลว เกาะรังยัง
มีชื่อเสียงในเรื่องของรังนกนางแอน โดยเปนเกาะแหงเดียวในจังหวัดตราดที่มี
สัมปทานเก็บรังนกนางแอนคุณภาพ และอยูในเขตอนุรักษของอุทยานฯ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สวนยารีสอรท 
13.30 น. พาไปชมหมูบานชาวประมง หรือเดินป�าชมเขาเรือรบเปนสิ่งมหัสจรรยอีกแหงหนึ่ง

ของแหลงทองเที่ยวบนเกาะกูด ซึ่งเปนที่ประดิษฐานศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแหงราชนาวีไทยที่ประชาชนทุกคนใหความเคารพนับถือ 
ยามเม่ือแลนเรือออกทะเลหาปลา ตองยกมือไหวขอพรใหแคลวคลาดปลอดภัย 

16.00 น. รับประทานอาหารวางที่สวนยารีสอรท 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ สวนยารีสอรท 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 เดินทางกลับกรุงเทพ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
09.00 น. นําสัมภาระเตรียมไวหนาหองพัก และ Check-out คืนกุญแจหองพัก ณ เรือน

อาหารสวนยา 
10.00 น. ลงเรือเดินทางกลับสูจังหวัด ตราด โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
    
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา 
เลือกเดินทางไดทุกวัน 

ออกเดินทาง 2 ทานขึ้นไป 
(รับสงทาเรือแหลมศอก) 

6,500.- 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามสภาวะ
อากาศ  
 
อัตราคาบริการรวม  

 อาหาร 8  ม้ือ ตามรายการที่ระบ ุ
 คาเขาอุทยานและคารถนําเท่ียวตางๆ ตามรายการ  
 คาบริการมัคคุเทศก 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน 
 คาเรือ รับ- สง จากทาเรือถึงรีสอรท 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คารถเดินทางมายังทาเรือ คาโทรศัพท คาอาหาร 

        เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหอง และคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 เดินทางขึ้นตํ่า 2 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทาง 

        ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงาน  
        ในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
        และเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 2,500 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 
        การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม 
        จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
× หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
× หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย 

                ไมมีเงื่อนไข 
× เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

                เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ 

                พนักงานขายมาทางแฟกซ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปแลว ถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอ 
     การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ 
     บริษัท 



 

 

2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ 
        ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อ ุบัติ เหต ุจากความประมาทของ 
        นักทองเที่ยวเอง 

3. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
        ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

4. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได 
        สํารองโรงแรมที ่พักเร ียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ 
        ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

5. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี 
        หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค  
        ของผูท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

6. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
        อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

7. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน 
        ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

8. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ 
        ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ 
        ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง 
        ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 
 


