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- หนีรอ้นไปเล่นน ้ำท่ีน ้ำตกคลองเจำ้ - ด ำน ้ำชมปะกำรงัท่ีหมู่เกำะรงั 

- ว่ำยน ้ำกบัปลำนำนำชนิด - เดินป่ำชมเขำเรือรบ 

- เที่ยวชมหมู่บำ้นชำวประมง 

- สกักำระกรมหลวงชุมพร 

*สุดพิเศษเขำ้พกัที่สวนยำ่รสีอรท์  

รีสอรท์ตดิทะเล 
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เชา้ เดินทางโดยเรือSpeedboat หรือ เรือเฟอรร์ี่ติดแอร ์ไปยงัสวนยา่รีสอรท์ เกาะกูด Check in พกัผ่อนตาม

อธัยาศยั อาบแดด พายเรือคายคั (สามารถเลือกเวลาและเรือไดค้่ะ) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เรือนอาหารสวนยา่รีสอรท์ 

14.00 น. เดินทางไปเท่ียวชมน ้าตกคลองเจา้มีน ำ้ไหลตลอดทัง้ปี มทีัง้หมด 3 ชัน้ 
โดยชัน้บนจะมีลกัษณะเป็นล ำธำร สว่นชัน้ล่ำงเป็นล ำธำรจำกน ำ้ตก
ขนำดใหญ่ ซึง่เหมำะแก่กำรเลน่น ำ้อย่ำงมำก จำกที่จอดรถเดินเท้ำเข้ำ

ไปอีกประมำณ 400 เมจตรก็ถึงตวัน ำ้ตก น ำ้ตกแห่งนีถื้อว่ำเป็น ำ้ตก
ประวติัศำสตร์ ซึง่พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เคยเสด็จ

ประพำสเมื่อ พ.ศ. 2454 ทรงพระรำชทำนนำมว่ำ “น ำ้ตกอนมัก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลกึถึงองค์เชียงสือกษัตริย์

ญวนที่เคยเข้ำมำลีภ้ยัจำกกำรจรำจลในสมยัรัชกำลที่ 1 

16.00 น. รบัประทานอาหารว่างท่ีสวนยา่รีสอรท์ 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ สวนยา่รีสอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัที่ 1 เกำะกูด -  น ้ำตกคลองเจำ้ 



MUSH EASY058 
                            จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร-์อาทิตย์ 09.00-18.00  02 105 6255 

 

 
                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  

09.00 น. เดินทำงไปด ำน ำ้ ดูปะกำรังที่อทุยำนแห่งชำติหมู่เกำะรังเกำะรังเป็นหน่ึงในหมู่เกำะเล็ก ๆ  ของจงัหวดัตรำดที่มีชื่อเสียงในเร่ือง
กำรด ำน ำ้ตืน้ดรูอบโขดหินกลำงทะเล เพรำะบริเวณโดยรอบเกำะมีโขดหินโผล่พ้นเหนือน ำ้อยู่หลำยจดุ มีปะกำรังและปลำทะเล
มำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์อำศัยอยู่ นอกจำกกำรด ำน ำ้แล้ว เกำะรังยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของรังนกนำงแอ่น โดยเป็นเกำะ
แห่งเดียวในจงัหวดัตรำดที่มีสมัปทำนเก็บรังนกนำงแอ่นคณุภำพ และอยู่ในเขตอนรัุกษ์ของอทุยำนฯ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีสวนย่ำรีสอร์ท 

13.30 น. พำไปชมหมู่บ้ำนชำวประมง หรือเดินป่ำชมเขำเรือรบเป็นส่ิงมหัสจรรย์อีกแห่งหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวบนเกำะกูด ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐำนศำลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดำแห่งรำชนำวีไทย ที่ประชำชนทุกคนให้ควำมเคำรพนับถือ 

ยำมเมื่อแล่นเรือออกทะเลหำปลำ ต้องยกมือไหว้ขอพรให้แคล้วคลำดปลอดภยั 

16.00 น. รับประทำนอำหำรว่ำงที่สวนยำ่รีสอร์ท 

18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น ณ สวนยำ่รีสอร์ท 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. น าสมัภาระเตรียมไวห้น้าหอ้งพกั และ Check-out คืนกุญแจหอ้งพกั ณ เรือนอาหารสวนยา่ 

10.00 น. ลงเรือเดินทางกลบัสูจ่งัหวดั ตราด โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

    
 

 

 

 

วนัที่ 2 หมู่เกำะรงั – หมู่บำ้นชำวประมง  

วนัที่ 3 เดินทำงกลบักรุงเทพ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง รำคำ 

เลือกเดินทำงไดทุ้กวนั 

ออกเดินทำง 2 ท่ำนข้ึนไป 

(รบัส่งท่ำเรือแหลมศอก) 

6,500. - 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมตำมสภำวะอำกำศ  
อตัรำค่ำบริกำรรวม  
✓ อาหาร 8  มือ้ ตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถน าเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าบริการมัคคุเทศก์ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

✓ โรงแรมที่พัก 2 คืน 

✓ ค่าเรือ รับ- ส่ง จากท่าเรือถึงรีสอร์ท 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

❖ ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผูเ้ดินทำง อำทิ ค่ำรถเดินทำงมำยงัท่ำเรือ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำรใ์นหอ้ง 

และค่ำพำหนะตำ่งๆ ที่มิไดร้ะบุในรำยกำร 

❖ เดินทำงข้ึนต ำ่ 2 ท่ำน หำกต ำ่กว่ำก ำหนด กรุป๊จะไม่สำมำรถเดินทำงได ้หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่ม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงคใ์หท่้ำนตอ่ไป ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร

งดออกเดินทำงและเลื่อนกำรเดินทำงไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน   

❖ มดัจ  ำท่ำนละ 2,500 บำท ภำยหลงัจำกท่ีท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 20 วัน 

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ  ำนวน  

❖ ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

× หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

× หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม่มีเงื่อนไข 

× เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

✓ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และ

บริษัท 

1. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดั

ในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

5. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

6. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะน้ัน

บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

8. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ป

ป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางใน

บางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 
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                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 
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