
 

แพ็คเกจเทีย่วเกาะจงัหวดัตราด  
เกาะกูด สฟ้ีารสีอรท์ 3 วนั 2 คนื  

พเิศษ 4,900 บาท/ท่าน 

 
 

 
 
 
 



 

ราคานีร้วม    
1. หอ้งพกั 2 คืน แบบห้อง Coconut Garden พกั 2-3 ท่าน /ห้อง (ท่านท่ีสาม พกัเตียงเสริม) หรือ แบบห้อง Coconut 
Family พกั 4 ท่าน/หอ้ง (เหมาะกบัครอบครัว) 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในรีสอร์ท* :  หอ้งอาหารริมทะเล บาร์ริมทะเล, นวดแผนไทยริมทะเล พายเรือคายคั อุปกรณ์

ด าน ้าหนา้หาด สระวา่ยน ้าและฟิตเนส ฟรีอินเตอร์เนต wifi บริเวณรีสอร์ท 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั* :  เคร่ืองปรับอากาศ ไดร์เป่าผม เคร่ืองท าน ้าอุ่น เคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้า 

หมายเหตุ รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง ส่ิงอ านวยความสะดวกในรีสอร์ทและในห้องพัก 
2. อาหารเชา้ 2 ม้ือท่ีรีสอร์ท 

3. อาหารกลางวนั 1 ม้ือ ท่ีรีสรอร์ท ฟรี ! น า้ด่ืม, น า้แขง็, ชา, กาแฟ ยกเวน้ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์    

4. อาหารค ่า 2 ม้ือ ท่ีรีสรอร์ท ฟรี ! น า้ด่ืม, น า้แขง็, ชา, กาแฟ ยกเวน้ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์   

5. เรือเฟอร่ีรับส่งไป-กลบั ระหว่าง ท่าเรือ และ เกาะกูด รอบมา 13.00 น. และ ระหว่าง เกาะกูด และ ท่าเรือ รอบ 

10.00 น.    

6. ยมืฟรี! รถมอเตอร์ไซดข์บัข่ีเท่ียวรอบเกาะ (ไม่รวมน ้ามนั)  

7. ยมืฟรี! กิจกรรมพายเรือคายคั  

8. ยมืฟรี! อุปกรณ์ด าน ้าหนา้หาด  

9. บริการฟรี! สระวา่ยน ้าและฟิตเนส  

10. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 

ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย) 

11. ใชบ้ริการเขา้พกัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 01 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น รูมเซอร์วสิ มินิบาร์ การนวดต่างๆ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม ค่าซกัรีด   

เป็นตน้ 

 



 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 

- วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีกลบั 

- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3. ปกติมดัจ าท่านละ 2,500 บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและ ส่ง

ใบเรียกเก็บเงิน และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 5 วนัก่อนเดินทาง (ช่วงเทศกาลวนัหยุด รีสอร์ท 

อาจร้องขอให้มดัจ ามากกว่า 100%) หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 

การยกเลกิการเดินทาง  
เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด 

หมายเหตุ  

1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าชา้ของรอบเรือ, สภาพ

อากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 

2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 

อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ 

ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  

4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ 

(ความล่าช้าของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากบริษทัขนส่ง เรือ

บริการ พิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละบริษทัขนส่ง เรือบริการ)  หรือ 



 

หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั

จ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 

5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตาม

ค าช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติ

ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 

 


