
 

 

 

 
 
 

รายละเอยีดโปรแกรม 
วนัแรก ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด-เกากดู (โดยเรอืเฟอรร์ ี)่ 
11.45 น. เดนิทางถงึออฟฟิศ เรอืซุปเปอรเ์จ็ท ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด เชค็อนิ ทีเ่คาทเ์ตอร ์
12.30 น. ออกจากออฟฟิศ เรอืซปุเปอรเ์จ็ท ดว้ยรถพว่งบรกิาร ไปสง่ทีส่ะพานเทยีบทา่เรอื 
12.45 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะกดู โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

 

   
 
13.10 น. ถงึทา่เรอือา่วสลัด รถสองแถวรอรับทา่นไปยังทีพั่ก เชญิพักผอ่นตามอทัธยาศัย 

 *** เวลาในการเดนิทางขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในวันทีเ่ดนิทาง *** 
 คํา่ **อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศัย** 
วนัทีส่อง  เกาะกดู-ดาํนํา้ชมปะการงั - ตกหมกึ - ตกปลา 
07.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
09.00 น. รถรับทกุทา่น ไปทัวรดํ์าน้ําชมปะการัง - ตกหมกึ - ตกปลา *** สว่นตัว *** 
09.30น. เดนิทางถงึจดุดําน้ําดปูะการัง / ตกหมกึ / บรกิารอาหารกลางวันแบบปิคนกิ + น้ําดืม่ 

แพ็กเกจ เทีย่วเกาะกดู เรทส ์ซ ีรสีอรท์  3 วนั 2 คนื 
 

ทีพ่กั 2 คนื + อาหารเชา้ /ทวัรด์าํนํา้ตกหมกึ / เรอืเฟอรร์ ี ่(ไป-กลบั) / รถรบัสง่ทีพ่กั 



13.00น. เดนิทางกลับถงึทีพั่ก เชญิพักผอ่นตามอทัธยาศัย 

   
 
 คํา่ **อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศัย** 
วนัทีส่าม เกาะกดู - ทา่เรอืเฟอรร์ ี ่- เดนิทางกลบั  
08.00น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
10.00น. รถสองแถวรับทา่นจากทีร่สีอรท์ ไปลงเรอืซปุเปอรเ์จ็ท ทีท่า่เรอือา่วสลัด 
11.00น. ออกเดนิทางกลับไปยัง ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด โดยสวัสดภิาพ ประมาณ 45 นาท ี

 *** เวลาในการเดนิทางขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในวันทีเ่ดนิทาง *** 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร
ออกเดนิทางต ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป 

เรทส์ ซี รสีอรท์
 

   
 

ชว่งเวลาทีเ่ขา้พกั 
 

ประเภทหอ้ง 
 

ผูใ้หญ ่/ เด็กเสรมิเตยีง 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาตอ่ทา่น 

เด็กอาย ุ3-5 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ราคาตอ่ทา่น 

01-11, 16-30 เม.ย. / 
01-31 พ.ค. 63 

SUPERIOR  
GARDEN VIEW 5,900 4,500 

01 ม.ิย.-31 ต.ค. 63 SUPERIOR  
GARDEN VIEW 4,500 3,500 

12-16 เม.ย. 63 SUPERIOR  
GARDEN VIEW 6,600 5,200 

*เด็กอายตุํา่กวา่ 3 ปี เขา้พกัฟร ี
**เด็กอาย ุ6 ปีข ึน้ไป ราคาเดยีวกบัผูใ้หญ ่
 
เง ือ่นไข 
1. จองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัทําการ 
2. เชค็ทีว่า่งกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นชาํระเงนิ 
3. ชว่งวนัหยดุนักขตัฤกษ์และวนัหยดุยาว ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง เชค็ราคาอกีครัง้ 
4. หลงัจากทําการจองและชาํระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดเ้ลยทกุกรณี 

 
ขอ้แนะนํา 



1. โปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงยกเลกิไดเ้พือ่ความปลอดภยัสงูสดุของลกูคา้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ กรณีสภาพอากาศไมป่กต ิ
2. สิง่ทีค่วรนําตดิตวัไปดว้ย เชน่ ชดุวา่ยน้ํา รองเทา้เดนิชายหาด กลอ้งถา่ยภาพ ครมีกนัแดด แวน่ตากนัแดด 
ผา้เชด็ตวั 
3. ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในกรณีไปไมท่นัรอบเรอืเฟอรร์ี ่
 
ราคานีร้วม 
1. หอ้งพักจํานวน 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ ทีร่สีอรท์ 
2. ทวัรดํ์าน้ําดปูะการัง + ตกหมกึ/ตกปลา + อาหารกลางวนั/น้ําดืม่ + อปุกรณ์ + ประกนัอบุตัเิหต ุ
3. บรกิารเรอืเฟอรร์ี ่รับ/สง่ (ทา่เรอืแหลมศอก - อา่วสลดั) 
4. บรกิารรถ รับ/สง่ (อา่วสลดั - ทีพั่กบนเกาะกดู)  
 
ราคานีไ้มร่วม 
1. คา่เดนิทางจากกรงุเทพ-ทา่เรอืแหลมศอก 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี, มนิบิาร,์ คา่โทรศพัท ์
3. คา่ฝากรถคา้งคนื ทีท่า่เรอืแหลมศอก 
4. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นแพ็คเกจทวัรน์ี ้
5. คา่อาหารกลางวนั และเย็น 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่ทปิพนักงานขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 
ข ัน้ตอนการจอง 

1. แจง้วนัเดนิทาง , จํานวนผูเ้ดนิทาง , เพือ่เชค็ทีว่า่ง 
2. จัดสง่สําเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทางทกุทา่น 
3. ชาํระคา่แพ็คเกจเต็มจํานวน 
4. หลงัทําการจองและชาํระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการเดนิทาง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิ 
5. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
 
การยกเลกิ 
การจองแพ็คเกจดงักลา่ว ไมส่ามารถทําการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไดท้กุรณี 
 
 
 
 
 
 
 


