
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  – ตราด – เกาะชา้ง                                             (B/L/D) 

06.00 น.          พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)  โดยม ี

                    เจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บริการเครื่องดืม่ ใหท้กุท่านไดส้ดชื่น  

                    ก่อนออกเดนิทาง 

07.00 น.          พรอ้มออกเดนิทางสู่ จงัหวดัตราด “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ  

VIP มาตฐาน ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทกุวนั ระหว่างเดินทาง บรกิารท่านดว้ย อาหารกล่อง พรอ้มเครื่องดื่มเยน็ 

ๆ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว หลงัอาหารมคัคุเทศกแ์นะน าการเดินทาง 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารครวัเสวยซีฟู๊ ด 

บ่าย น าท่านลงเรือเฟอรร์ี่อ่าวธรรมชาตลิ  าใหญ่ความปลอดภยัสูง เดนิทางสู่ อทุยานแหง่ชาตหิมู่เกาะชา้ง ระหว่างทาง

เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีง่ดงามของทอ้งทะเลตะวนัออก ใชเ้วลานัง่เรือ 30 นาท ี คณะเดนิทางถงึ อทุยาน

แหง่ชาตหิมู่เกาะชา้ง น าท่านขึ้น รถตูป้รบัอากาศ ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 40 นาท ี 

 

 

 

 

  คณะเดนิทางถงึทีพ่กั โรงแรมดิ เอม็เมรลั โคฟ เกาะชา้ง ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเท่า ตอ้นรบัท่านดว้ย 

Welcome Drink เรียนเชญิทกุท่าน ลงทะเบยีน รบักุญแจหอ้งพกั..อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่านสามารถเดนิ

เล่นริมชายหาด ดืม่ด  า่กบับรรยากศววิทะเลและทีพ่กั หรือเล่นน า้เบาๆทีส่ระของโรงแรมไดต้ามตอ้งการ ก่อนทีจ่ะ

ไดอ้อกไปผจญภยัในทอ้งทะเลในวนัถดัไป  

 

 

 

 



 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของที่พกั  หลงัมื้ออาหาร อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

โรงแรมดิ เอม็เมรลั โคฟ เกาะชา้ง ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

วนัที่สอง  อทุยานแหง่ชาตหิมู่เกาะกระ เกาะรงั  –  ด าน ้าดูปะการงั        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั  

น าคณะเดนิทางสู่หมู่บา้นประมงบางเบา้ เพือ่น าคณะลงเรือท่องเทีย่วสู่ เกาะยักษ์ใหญ่ ใหท้่านไดส้มัผสัความ

งดงามของปะการงั พรอ้มฝูงปลาการต์ูนมากมายเป็นจดุที ่1 ก่อนเดนิทางสู่จดุที ่2  “หาดศาลเจ้า” @เกาะรงั 
 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื 

หลงัจากนัน้จะลงไปว่ายน า้ หรือเดนิเล่นที่ชายหาด จากจุดน้ีคุณสามารถว่ายน า้ไปด าน า้ดูปะการงัจุดที่ 3 @เกาะ

มะปริง ได ้จดุด าน า้จดุน้ี จดุเด่นอยู่ที่ดอกไมท้ะเลสสีนัสวยงาม ก่อนน าคณะเดนิทางสู่จุดที่ 4 @เกาะยักษ์เล็ก  

จดุด าน า้ทีส่วยทีสุ่ด อสิระด าน า้ดูปะการงัหลากพนัธ ์พรอ้มเหล่าปลาการต์ูนสสีนัสวยงามแปลกตา สมควรแก่เวลา 

น าคณะเดนิทางสู่จดุที ่5  “ตกปลาเกาะคลุ้ม” จดุน้ีสมาชิกจะไดต้กปลากนัส่วนปลาที่ไดม้าจะท าใหท้านกนับนเรือ

เลย ก่อนเดนิทางกลบัทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

กรณีไม่สามารถออกทะเลได ้สามารถเปลี่ยนไปน ้าตกแทน 

 น าคณะเดนิทางท่องเทีย่วธรรมชาติ น า้ตกคลองพลู น า้ตกทสีวยและใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะชา้ง อสิระพกัผ่อน 

เล่นน า้ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิกลบัทีพ่กั (หมายเหต ุการเดนิเทา้เขา้น า้ตก ใชเ้วลาเดนิทาง 

ป่าดบิชื่นขึ้นไปน า้ตกชัน้บนสุด ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีทางค่อนขา้งเลก็และชัน้พอสมควร) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของที่พกั หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  โรงแรมดิ เอม็เมรลั โคฟ เกาะชา้ง ระดบั 5 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ศาลกรมหลวงชุมพร –แหลมงอบ -  ชอ้ปป้ิงของฝากเมืองจนัทบรุ ี–  กรงุเทพฯ                    (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

คณะพรอ้มกนับริเวณลอ้บบี้ของทีพ่กัเพือ่ CHECK OUT คนืกุญแจหอ้งพกั น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่อ่าว

สบัปะรด เพือ่ลงเรือเฟอรร์ี่กลบัสู่ฝ ัง่อ่าวธรรมชาต ิจ.ตราด 



 

 
 

คณะเดนิทางถงึฝัง่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาต ิรถโคช้ปรบัอากาศรอรบั ก่อนน าคณะเดนิทางสู่ หลงัอาหารน าคณะ

เดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์  อสิระใหท้่านสกัการะเพือ่ความเป็นสริิมงคล ก่อน

เดนิทางสู่ย่านโรงงานอาหารทะเลแหง้ ณ บริเวณท่าเทยีบเรือแหลมงอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารรมิทะเลซีฟู๊ ด  

18.00 น. น าคณะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไมต้ามฤดูกาล และของฝากพื้นเมอืง ณ รา้นตน้ต าหรบั และ  

    ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่  จ.จนัทบรุี 

 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและ

ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 
 

 

FT-TRT-BS001-ทวัรส์ุดฮปิ_ทริปสุดชิลล@์เกาะชา้ง-ตราด 3วนั2คนื  

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

07 – 09 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

14 – 16 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

21 – 23 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

28 – 30 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

04 – 06 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

11 – 13 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

18 – 20 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

25 – 27 กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

02 – 04 ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

09 – 11 ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

16 – 18 ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

23 – 25 ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

เดินทางทุกวนัส าหรบักรุป๊เหมาตู ้ ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6 – 8 ท่าน/ตู ้ 55,000.-บาท 2,000.- 



 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

 ค่าทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปรกต ิโดยแต่ละโรงแรมมี

ขนาดไม่เหมอืนกนั ) 

 มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบริการตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ย

โรคประจ าตวั ปญัหาสุขภาพ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

 ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอื

ไปในวนัเดนิทาง 

การยกเลกิ  (เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551) 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ า

โรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 



 

 
 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่า

มดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ท ัง้สิ้น** 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจ

ของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึ

ประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้

4. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ ท่านจะขอคนื

ค่าบริการไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการ

บนิ บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่าง

การเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจาก

ผูเ้ดนิทาง 



 

 
 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่

เกี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิ ภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่

เดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บริษทัทวัร)์ 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 


