
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - ระยอง - ทา่เรอืนวลทพิย ์- ทา่เรอืหนา้ดา่น - อสิระทุกทา่นตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้แพคเกจด า

น า้ และเทีย่วรอบเกาะ 

 

08.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนดัพบตรงขา้มไบเทคบางนา **พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ดว้ยเมนู ขา้วเหนยีวหมูทอด ** 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จงัหวดัระยอง (ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง 30 นำที) เป็นจังหวัดที่ตดิทะเล

และอยู่ใกลก้ับกรุงเทพฯ อกีทัง้ยังแหล่งท่องเทีย่วมแีหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ “เกำะเสม็ด”  

  
10.30 น. เดนิทำงถงึ ท่าเรอืนวลทพิย ์น ำทุกท่ำนลงเรือโดยสำรเพื่อเดนิทำงไปยัง ท่าเรอืหนา้ด่าน หรือเกำะเสม็ด (ใชเ้วลำ

เดนิทำงโดยประมำณ 40 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจบรเิวณ ทา่เรอืหนา้ดา่น ทีถ่อืว่ำเป็นท่ำเรอืหลัก

ทีนั่กท่องเทีย่วต่ำงจะตอ้งมำเยอืน ซึง่ควำมโดดเด่นของท่ำเรอืแห่งนี้คอื “รูปป้ันนำงยักษ์ผเีสือ้สมุทร” ทีต่ัง้เด่นตระกำร

ตำอยู่ตรงท่ำเรือ จงึท ำใหบ้รเิวณนี้เป็นจุดถ่ำยรูปที่ยอดฮติในหมู่ของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดนิ

ทำงเขำ้สูท่ีพั่กเพือ่ท ำกำรเช็คอนิ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย อสิระทุกท่ำนตำมอัธยำศัยโดยมไีกดน์ ำเทีย่วคอยใหค้ ำแนะน ำเสน้ทำง และกำรเดนิทำงภำยในเกำะเสม็ด อำท ิ 

- หาดทรายแกว้ ถอืว่ำเป็นหำดทีส่วยที่สดุบนเกำะเสม็ด ดว้ยหำดทรำยทีข่ำวเนียนละเอยีด นอกจำกควำมสวยงำม

ของหำดทรำยและทะเลแลว้ ทุกท่ำนสำมำรถชม “รูปปั้นนางเงอืก และพระอภยัมณี” หรอืกจิกรรมกฬีำทำงน ้ำ

ต่ำงๆ 

- อ่าววงเดอืน อีกหนึ่งจุดเช็คอนิทีไ่ม่ควรพลำด ซึง่ควำมสวยงำมของเกำะแห่งนี้ก็ไม่แพห้ำดทรำยแกว้เลยทเีดยีว 

อกีทัง้ยังเป็นหำดทีม่คีวำมเอกลักษณ์สมชือ่ เนื่องจำกหำกมองจำกมุมบนอำ่วแห่งนี้จะมลีักษณะอำ่วทีโ่คง้สวยงำม

ดั่งรูปพระจันทรเ์สีย้ว 

- อา่วพรา้ว หำกใครทชีอบควำมสงบอยำกไดค้วำมรูส้กึชลิสบำย แนะน ำใหม้ำเยอืนทีน่ีดว้ยเนื่องเป็นหำดทีม่ีควำม

เงยีบสงบ เพรำะมรีสีอรท์ตัง้อยู่บรเิวณนี้ไม่มำกเท่ำหำดหรอือำ่วอืน่ๆ แต่ถงึกระนัน้ยังมกีจิกรรมทำงน ้ำใหไ้ดส้นุกอกี

ดว้ย อำท ิพำยเรอืคำยัค แล่นเรอืใบ 

- จุดชมววิเกาะเสม็ด เป็นจุดชมววิที่อยู่ดำ้นใตสุ้ดของเกำะเสม็ด นอกจำกนี้ยังเป็นจุดที่สำมำรถชมวิวไดท้ั่งฝ่ัง

ตะวันตก และฝ่ังตะวันออก 

- วดัเกาะเสม็ด หรือ วดัเกาะแกว้พศิดาร เป็นวัดแห่งเดียวที่ตัง้อยู่บนเกำะเสม็ด ภำยในวัดมีวหิำรและศำลำกำร

เปรยีญใหค้นเดนิทำงขอพร 

- อา่วไผ ่ตัง้อยู่ตดิกับหำดทรำยแกว้ ทีอ่ำ่วแห่งนี้มชีำยหำดทีข่ำวสะอำด และน ้ำทะเลสวยใส ถอืว่ำเป็นอกีหนึ่งอ่ำว

ทีม่คีวำมสวยงำมไม่แพอ้ำ่วอืน่เลยก็ว่ำได ้

- อา่วนวล ถอืว่ำเป็นอำ่วทีเ่ล็กทีส่ดุบนเกำะเสม็ด แต่ถงึแมจ้ะเป็นอำ่วทีเ่ล็กทีส่ดุแต่ควำมสวยงำมก็ไม่แพอ้ำ่วอืน่เลย 

อำ่วแห่งนี้มชีำยหำดทีม่นี ้ำทะเลใสมำกๆ จนสำมำรถมองเห็นโขดหนิกันเลยทเีดยีว 

- อ่าวลุงด า อ่ำวแห่งนี้เหมำะส ำหรับคนทีช่อบควำมสงบ ไม่วุ่นวำย หรือคนไม่พลุกพล่ำน ถือว่ำอ่ำวแห่งนี้สำมำรถ

ตอบโจทยไ์ดเ้ลยทเีดยีว และไฮไลทส์ ำคัญ “สะพานไมท้ีย่ ืน่ออกไปกลางทะเล” ทีท่ ำใหค้วำมสวยงำมของอ่ำว

แห่งนี้งดงำมขึน้ไปอกี โดยเฉพำะในชว่งพระอำทติยต์กน ้ำ 

 

การเดนิทางภายในเกาะเสม็ด 

1. รถสองแถว บนเกำะเสม็ดมีถนนสำยเดียวยำวรอบเกำะ  มีรถสองแถวบรกิำรรับส่งจำกท่ำเรือหนำ้ด่ำนไปยังอ่ำว

ต่ำงๆ ค่ำโดยสำรขึน้อยู่กับระยะทำง รำคำเริม่ตน้ 20 บำทโดยประมำณ หรอืสำมำรถเหมำรถ รำคำเริม่ตน้ 200 บำท

โดยประมำณ  

2. เช่ามอเตอรไ์ซด ์บนเกำะมีบรกิำรใหเ้ช่ำมอเตอร์ไซด ์โดยมีทัง้แบบเช่ำรำยช่ัวโมง รำคำประมำณ 100 บำท ต่อ

ช่ัวโมง หรอืแบบเหมำ รำคำประมำณ 300 – 500 บำท  



หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคเ์ลอืกซือ้แพคเกจด าน า้ และเทีย่วรอบเกาะ ราคาท่านละ 600 บาท (ราคานี้

ส าหรบัการจองลว่งหนา้เทา่น ัน้) ** ทา่นใดทีส่นใจแพคเกจด าน า้ และเทีย่วรอบเกาะ สามารถแจง้เจา้หนา้ที ่

โดยช าระคา่แพคเกจพรอ้มกบัคา่มดัจ าทวัร ์** 

  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

พกัที ่ เสม็ดคลบั รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

   

วนัทีส่าม            ทา่เรอืนวลทพิย ์- กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

11.00 น. เดนิทำงออกจำก ท่ำเรอืนวลทพิย ์

13.30 น. เดนิทำงถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ 
ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

ราคาส าหรบัเด็กอายุ 

5 - 10 ปี ทา่นละ 

(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่มี

เตยีง) 

ราคาส าหรบัเด็ก

อายุต า่กวา่ 4 ปี 

(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

02 - 03 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

03 - 04 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

09 - 10 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

10 - 11 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

12 - 13 ตุลาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสรรคต ร.9)  

รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

13 - 14 ตุลาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสรรคต ร.9)  

รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

16 - 17 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

17 - 18 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

23 - 24 ตุลาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช)  
รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

30 - 31 ตุลาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

31 ต.ค. - 01 พ.ย. 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

06 - 07 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

07 - 08 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

13 - 14 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

14 - 15 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 



20 - 21 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

21 - 22 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

27 - 28 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

28 - 29 พฤศจกิายน 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

04 - 05 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

05 - 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

06 - 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

10 - 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
รถตูว้ไีอพ ี 4,999 4,599 3,999 2,000 

11 - 12 ธนัวาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

12 - 13 ธนัวาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

18 - 19 ธนัวาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

19 - 20 ธนัวาคม 2563 รถตูว้ไีอพ ี 3,999 3,599 2,999 1,500 

25 - 26 ธนัวาคม 2563 

(วนัครสิตม์าส) 
รถตูว้ไีอพ ี 5,999 5,599 4,999 2,500 

26 - 27 ธนัวาคม 2563 

(วนัครสิตม์าส) 
รถตูว้ไีอพ ี 5,999 5,599 4,999 2,500 

30 - 31 ธนัวาคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
รถตูว้ไีอพ ี 5,999 5,599 4,999 2,500 

31 ธ.ค. 63 - 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตูว้ไีอพ ี 5,999 5,599 4,999 2,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  ค่ำรถตู ้VIP น ำเทีย่วตำมรำยกำร 

  ค่ำเรอืโดยสำร ไป-กลับ น ำเทีย่วตำมรำยกำร 

  ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 - 3 ท่ำน พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำร

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร  

  ค่ำอำหำรตำมมือ้ทีร่ะบุในรำยกำร     

  ค่ำจำ้งมัคคุเทศก ์และทมีงำนคอยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

  ค่ำประกันอบัุตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท, ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 



  ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 

  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์ เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง

กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบริกำรคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่

ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรือใชบ้ริกำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำย

ของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้ 

 


