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ไฮไลท์

โปรแกรม 

ชว่งเวลาการเดนิทาง 

วันนี ้– พ.ย.2565 

2,990.- /ทา่น 

เร ิม่ตน้ 

แพ็กเกจ เกาะกดู  
คลองมาก โฮสเทล  
3วนั 2คนื 

 

   
 

2 คืน อาหาร 3 มือ้ 

เกาะกดู  จ.ตราด ทีพ่กั Koh Kood คลองมาด โฮสเทล   

ทีพ่กัตดิทะเล ตดิน า้ ตกหมกึ ตกปลาได ้หอ้งแอร ์น า้อุน่ ไมม่ทีวีแีละไดรเ์ป่าผม 

ตารางรอบเรอื เกาะกูดเอกเพรส 

(ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
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ตารางรอบเรอื เกาะกดูเอกเพรส 

ขาไป ฝั่งแผน่ดนิ ขากลบั ฝั่งเกาะกดู 

13.00-14.20 

 

10.00-11.20 

 
 

 

วนัแรก  ทา่เรอื-เกาะกดู-อสิระเลน่น า้-อสิระตกหมกึ ตกปลาปลายสะพาน 

12.00น. ถงึทา่เรอืน าสมัภาระลง เตรยีมขึน้รถรางไปลงเรอื ทีป่ลายสะพานแหลมศอก(ส าหรบัรถสว่นตวั คา่

จอดรถ วนัละ่ 50 บาท ลกูคา้ช าระเอง) 

13.00 น. ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่เกาะกดู  ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพหมูเ่กาะนอ้ยใหญข่องทอ้งทะเลตราด 

14.20 น. ถงึทา่เรอื เกาะกดู น่ังรถสองแถวดว้ยตัวทา่นเอง เขา้สูท่ีพ่ัก เกาะกดู โฮสเทล คลองมาด ลกูคา้

ตอ้งขนสมัภาระไปทีร่สีอรท์ดว้ยตนเอง เดนิตาม สะพานไป 50 เมตร เช็คอนิ เขา้ทีพ่กั 

16.00 น. รับเวลคัมดริ๊งค ์เชค็อนิ เขา้สูท่ีพ่ักเกาะกดู โฮสเทล คลองมาด 

16.30 น. อสิระเลน่น ้าทีห่าดสาธารณะบรเิวณชายหาด ของคลองมาด ถา่ยภาพพระอาทติยต์กดนิ ปลายสะพาน 

สวยงาม อสิระตกหมกึ ตกปลาปลายสะพานหรอื หนา้บา้นไดต้ามสะดวก 

18.00 น. อสิระอาหารเย็น(แนะน าไปทานหมูบ่า้นชาวประมงอา่วใหญ ่หรอื ซือ้อาหารทะเลจาก

ชาวประมง มาป้ิงยา่งทีห่นา้บา้นได ้มหีอ้งครวัใหท้ าอาหาร 1 หลงั ม ี4 หอ้งนอน หอ้งน า้ในตวั 

หอ้งครวั รวม 1 หอ้ง ทีป้ิ่งยา่ง 1 เตา ใกลร้า้นสะดวกซือ้) ทีน่ีเ่ป็นแหลง่ขึน้อาหารทะเลสดๆ ของ

ชาวบา้น เชน่ ปมูา้ กุง้ หมกึ ปลา ชาวบา้นขายในราคาถกู 

วนัทีส่อง  กจิกรรม ดปูะการงั หมูเ่กาะ เกาะแรด และตกหมกึ 

06.30 น. รับรุง่อรณุพรอ้มกบัชากาแฟ (มือ้ที1่) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้  

09.00 น. รถมารับไปลงเรอื(แบบจอย) ดปูะการงั หมูเ่กาะ เกาะแรด และตกหมกึ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

อาหารกลางวนั เป็นเซ็ตบ็อก (มือ้ที2่) 

18.30 น.   อสิระอาหารเย็น แนะน ารา้นอาหาร ใกลก้บัทีพ่ัก หรอื ท าอาหารทานเอง ป้ิงยา่งทานเอง 

ทีพ่กั ทีพ่ักเกาะกดู โฮสเทล คลองมาด 
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วนัทีส่าม ทา่เรอือา่วสลดั-ทา่เรอื แหลมศอก   

07.00น. รับรุง่อรณุพรอ้มกบัชากาแฟ(มือ้ที3่) 

08.30น. เชค็เอา้ทพ์รอ้มเดนิทางออกจาก รสีอรท์ 

09.00น. รถมารับจาก รสีอรท์ ไป ทา่เรอือา่วสลดั 

10.00น. ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด   

11.20น. ถงึทา่เรอื แหลมศอก  จบทรปิพรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.เรอืเฟอรร์ีไ่ป-กลับ 

2.ทีพั่ก 2 ทา่น ( 2คนื) พักเป็นโฮสเทล มกีาแฟสด เครือ่งดืม่ขาย เป็นหอ้งแอรท์กุหอ้ง 

หอ้งน ้าในตวั มผีา้เช็ดตวั น ้าดืม่ฟร ี2 ขวด แตไ่มม่ทีวี ีไดรเ์ป่าผม ลกูคา้ทีต่อ้งการตกปลาตก

หมกึทีห่นา้บา้นพักหรอืปลายสะพานตอ้งเตรยีมคนัเบ็ดมาเอง 

3.อาหาร 3 มือ้ 

4. ประกนัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000บาท บาดเจ็บ 500,000บาท 

5. รวมทรปิด าน ้า ตกหมกึ เกาะแรด ในกรณีมคีลืน่ลม อาจเปลีย่นแปลง ขึน้กบัสภาพอากาศ 

ในกรณีไปทรปิทีเ่กาะแรด ทางเรอืมคีนัเบ็ดบรกิารใหพ้รอ้ม ทานซาชมิหิมกึสดๆ ในกรณีตก

ได ้ท าใหบ้นเรอืคะ่ 

 

 

เดนิทางจ านวน เดนิทาง ราคา/ทา่น 

2 ทา่น 2,990 บาท/ทา่น 

ราคาไมร่วมวนัหยดุ และเทศกาล 

**กรณุาตรวจสอบทีพ่กัวา่งกอ่นช าระเงนิ** 

• ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ต ัง้แต ่2 ทา่น ขึน้ไป 

แพ็กเกจ เกาะกดู  

คลองมาก โฮสเทส   3วนั 2คนื 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่อา่หารนอกเหนอืจากรายการ 

2.คา่ทปิเจา้หนา้ทีต่ามความพงึพอใจ 

3.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (ในกรณีออกใบก ากบัภาษี) และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4.คา่เดนิทางมายังทา่เรอืเกาะกดูเอกเพรส 

 

โปรแกรมและการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

***เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

1.แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา สว่นที่
เหลอื 50% หกั    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

3.แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
ท ัง้หมด 

 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัคนืเงนิคา่ทวัร ์

โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และ

คา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 


