โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ตราด-มหัศจรรย์ “หาดทรายดา”-ศาลกรมหลวงชุมพร-แหลมงอบ-เกาะช้ าง
05.00 น. คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ รอให้ การต้ อนรับท่านและคอยอานวยความสะดวก
05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุง่ หน้ าสู่ จ.จันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้ าส์
และเครื่ องดื่มบนรถ จากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนตามอิสระ
11.00 น. ถึง จ.ตราด นาท่านเข้ าชม มหัศจรรย์ “หาดทรายดา”Unseen หาดทรายดา 1 ใน 5 ของโลก แห่งเดียวในประเทศ
ไทย ความมหัศจรรย์ของเม็ดทรายดาสนิทที่เชื่อว่ามีแร่ ธาตุทาให้ ผอ่ นคลายสุขภาพได้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ(์ เสด็จเตี่ย) พระบิดาแห่งกองทัพเรื อไทยที่อนุสรณ์สถาน ยุทธนาวีที่
เกาะช้ าง
14.30 น. นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
15.30 น. เดินทางถึงท่าเรื อเฟอรี่ นาท่านลงเรื อ โดยสารเรื อเฟอรี่ ข้ ามสู่ เกาะช้ าง เกาะท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมอีกแห่ง มี
ความสวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายสวย สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลอ่าวไทย

16.30 น. ถึงท่าเรื อเฟอรี่ อ่าวสัปปะรด ที่ เกาะช้ าง เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถท้ องถิ่นบนเกาะช้ าง เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในที่พกั
18.30 น. บริการอาหารค่า(3) ที่ร้านอาหาร จากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนยามค่าคืน
ที่พัก
โรงแรม ไชยเชษฐ์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า
วันที่ 2 : ท่ องทะเลตราด-ดานา้ ชมปะการัง-หมู่บ้านบางเบ้ า
07.00 น.
08.30 น.
09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
16.30 น.
18.30 น.
ที่พัก

บริการอาหารเช้ า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูท่ ่าเรื อที่ หมูบ่ ้ านบางเบ้ า ท่านจะได้ สมั ผัส วิถีชมุ ชนของหมูบ่ ้ านชาวประมงพื ้นบ้ านบนเกาะช้ างที่สร้ างบ้ านเรื อนอยู่
บนน ้า ทีสะพานเชื่อมถึงกันทังหมด
้
นาท่านลงเรื อท่องเที่ยว ท่องทะเลตราด ชื่นชมกับความงดงามของท้ องทะเลอ่าวไทย เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์
อากาศสดชื่นที่ ถึง เกาะรัง เกาะกระ ให้ ท่านได้ ลองใช้ หน้ ากากดาน ้า บริ เวณหน้ าหาด เพื่อความคล่องตัว หรื อจะเล่นน ้าทะเล
ตามอิสระ
บริการอาหารกลางวัน(5) แบบบุฟเฟ่ ท์บนเรื อ
นาท่านเดินทางสู่ เกาะยักษ์ ใหญ่ และเกาะยักษ์ เล็ก ซึ่งเป็ นจุดดาน ้า เชิญท่านสนุกสนานกับการดาน ้าชมแนวปะการัง ที่
สวยงาม ฝูงปลาทะเลมากมายนานาชนิด
นาท่านเดินทางกลับสู่ เกาะช้ าง แวะให้ ท่านได้ เที่ยว หมูบ่ ้ านบางเบ้ า หมูบ่ ้ านชาวประมงที่อยู่บนเกาะช้ าง สัมผัสชีวติ ของ
ชาวประมงและเลือกซื ้อสินค้ าตามอิสระ
เข้ าสูท่ ี่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ภายในที่พกั
บริการอาหารค่า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนยามค่าคืน
โรงแรม ไชยเชษฐ์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 : เกาะช้ าง-ของฝาก-ตราด-กรุงเทพฯ
07.00 น.
10.00 น.
11.00 น.

บริการอาหารเช้ า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนภายในที่พกั เดินเล่นชายหาด เล่นนา้ ตามอิสระ
จนถึงเวลานัดหมาย
อาลาที่พกั นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอรี่
นาท่านลงเรื อเฟอรี่ เดินทางกลับสู่ ฝั่ งแหลมงอบ

12.00 น.
13.30 น.
18.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
แวะให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ของฝากและของที่ระลึก ผลไม้ ตา่ งๆตามฤดูกาล
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสาหรับการเข้ าชมวัด,รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
2.กล้ องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสารอง, ที่ชาร์ ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กนั แดด, ร่มพับ, เสื ้อกันหนาว, ผ้ าพันคอ
3.ของใช้ สว่ นตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครี มต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ ที่มีการค้ างคืน)
อัตราค่ าบริการทัวร์ นีร้ วม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นงั่ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื ้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้ องถิ่น(ถ้ ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่ องดื่มและของขบเคี ้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิด
จากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
อัตราค่ าบริการทัวร์ นีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคประจาตัว)
2.ค่าอาหารมื ้อที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการทัวร์ (มื ้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ ในห้ องพักโรงแรม
3.ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ต้องชาระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้ วยน ้าใจของท่าน
การจองทัวร์ และสารองที่น่ ัง
1.กรุณาแจ้ งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สาหรับออกใบแจ้ งหนี ้และใบรับเงินของท่าน
2.ชาระมัดจาทัวร์ ท่ านละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข้ าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์ โดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินค่ามัดจาคืนได้
4.กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้
สาหรับการใส่ชื่อตัว๋ เครื่ องบิน(สาหรับทัวร์ เครื่ องบิน) และการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์
3.แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ ตามที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ : กรุณาอ่ านรายละเอียดทุกข้ อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กาหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขันต
้ ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขันต
้ ่า 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึ ้น ก่อนการเดินทาง หรื อมีการปรับ
ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่ องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อบางประการ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เพื่อ ให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น สาคัญ
หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่สามารถแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรื อหัวหน้ าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ,การปฏิวตั ,ิ การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากเกิดการสูญหายสิง่ ของที่มีคา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดิน
ทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่าท่าน
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
7.เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อชาระค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กับทางบริษัทฯแล้ ว ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้ อตกลงของหมายเหตุทงหมดทุ
ั้
กข้ อแล้ ว

