
ราคา  
เร่�มต้้น

แพ็็กเกจ 3 วััน 2 คืน 
เกาะกูด “นะน้องนะ”

กำาหนดเดินทาง 
มีนาคม-พ็ฤษภาคม 2564

3,799฿/ท่าน



แพ็็คเกจ เกาะกูด 3วััน 2คืน
“เกาะกูด ^-^นะน้องนะ”
ห้องพ็ัก 2คืน อาหารเช้้า 2มื�อ 

เรือเฟอร์ร่�ไป-กลัับ รถรับ-ส่่งจากท่าเรือสู่่ร่ส่อร์ท 
รถตู้้ปรับอากาศรับ-ส่่ง กรุงเทพ็ฯ-ท่าเรือ

Option! ดำานำ�า ต้กหมึก เร่�มต้้นเพ็ียง 999 บาท/ท่าน
เร่�มต้้น 3,799 บาท กำาหนดเดินทางเดือนมีนาคม-พ็ฤษภาคม 2564

วัันที่่� รายละเอี่ยดที่่อีงเที่่�ยวั

1 จุุดนัดพบ ปั๊๊�ม ปั๊ตที่. สาขาดินแดง-วัิภาวัด่ – เดินที่างส่่จุังหวััดตราด – ที่่าเรือีแหลมศอีก – 
ที่่าเรือีอี่าวัสลัด เกาะก่ด - ที่่�พักแรม  ที่่�พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine 
Resort/ Neverland Resort  หรือีระดับเที่่ยบเที่่า                                     

2 อีิสระพักผ่่อีน เท่ี่�ยวัเกาะก่ดตามอีัธยาศัย                                                                        
หรือีเลือีกแพคเกจุสุดคุ�ม!!! Option กิจุกรรม ดำานำ�าชมปั๊ะการัง ตกหมึก ที่ำาซาชิมิ
ที่่�พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort  หรือีระดับ
เที่่ยบเที่่า                                                                                                                                   

3 เกาะก่ด - ที่่าเรือีอี่าวัสลัด – ที่่าเรือีแหลมศอีก – กลับกรุงเที่พ                   
                                  

วัันเดินทาง ราคาผูู้้ใหญ่่ ราคาเด็ก 2-6 
ปี

ไม่เส่ร่มเต้ียง

พ็ักเดี�ยวั/
เดินทางคนเดียวั

เพ็ิ�ม

ที�นั�ง หมายเหตุ้

26-28 ม่นาคม 64 3,799 ไม่ม่ราคาเด็ก 2,000 9 The Sunshine 
Resort

2-4 เมษายน 64 3,999 2,000 9 Mark House 
Bungalow

4-6 เมษายน 64 3,999 2,000 9 Mark House 
Bungalow

10-12 เมษายน 64 4,999 2,000 9 Mark House 
Bungalow

13-15 เมษายน 64 4,999 2,000 9 Neverland 
Resort

15-17 เมษายน 64 4,999 2,000 9 S Beach Resort



23-25 เมษายน 64 3,999 ไม่ม่ราคาเด็ก 2,000 9 S Beach Resort

1-3 พฤษภาคม 64 4,999 2,000 9 คลอีงหินบ่ช รีสอีร์ที่/
เที่่ยบเที่่า

2-4 พฤษภาคม 64 4,999 2,000 9 คลอีงหินบ่ช รีสอีร์ที่/
เที่่ยบเที่่า

7-9 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 9 The Sunshine Re-
sort/ S Beach Re-

sort/เที่่ยบเที่่า
8-10 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 9 The Sunshine Re-

sort/ S Beach Re-
sort/เที่่ยบเที่่า

14-16 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 9 The Sunshine Re-
sort/ S Beach Re-

sort/เที่่ยบเที่่า
21-23 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 9 The Sunshine Re-

sort/ S Beach Re-
sort/เที่่ยบเที่่า

28-30พฤษภาคม  64 3,999 2,000 9 The Sunshine Re-
sort/ S Beach Re-

sort/เที่่ยบเที่่า

DAY 
1

จุดนัดพ็บ ป๊�ม ปต้ท. ส่าขาดินแดง-วั่ภาวัดี – เดินทางสู่่
จังหวััดต้ราด – ท่าเรือแหลัมศอก – ท่าเรืออ่าวัส่ลััด เกาะกูด 
- ที�พ็ักแรม  

06.00 น. 

11.30 น. 
13.00 น.

พร�อีมกันที่่�จุุดนัดหมาย จุุดนัดพบ สถาน่บริการนำ�ามัน ปั๊๊�ม ปั๊.ต.ที่. สาขาดินแดง-วัิภาวัด่ 
(ตรงข�าม มหาวัิที่ยาลัยหอีการค�าติดกับสนามก่ฬากอีงที่ัพบก) 
กรุ�ปเดินทางวัันที� 2-4/10-12/13-15/15-17เม.ย.นัดหมายออกเดินทางเวัลัา 
05.00น.ม่การพ่นยาฆ่่าเชื�อีในรถ เช็คอีุณหภ่มิร่างกาย บริการแจุกหน�ากากอีนามัย 
เจุลแอีลกอีฮอีล์ นำาที่่านอีอีกเดินที่างส่่ จุ.ตราด (ใช�เวัลาเดินที่างปั๊ระมาณ 5 ชั�วัโมง) 
อีิสระให�ทีุ่กที่่านพักผ่่อีนบนรถตามอีัธยาศัย 
เดินที่างถึงที่่าเรือีแหลมศอีก 
นำาที่่านนั�งเรือีเฟอีร์รี�เดินที่างส่่เกาะก่ด



15.00 น.

14.00 น.

เดินที่างส่่ที่่�พักแรม อีิสระให�ที่่านพักผ่่อีนที่ำากิจุกรรมตามอีัธยาศัย อีาหารอีิสระตาม
อีัธยาศัย
ที่่�พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort  
หรือีระดับเที่่ยบเที่่า                                     
(ชื�อีโรงแรมที่่�ที่่านพักที่างบริษัที่จุะที่ำาการแจุ�งพร�อีมใบนัดหมาย 5 วัันก่อีนวัันเดินที่าง)
กรณ่ห�อีงพักค่่แบบ TWN เต็ม หรือีไม่ม่ ที่างบริษัที่ขอีปั๊รับพักแบบเต่ยงเด่ยวั DBL แที่นโดยมิต�อีงแจุ�งให�
ที่ราบล่วังหน�า หรือี กรณ่ระบุพักห�อีง DBL มาแล�วัห�อีงเต็มหรือีไม่ม่ขอีปั๊รับพัก TWN แที่น กรณ่ห�อีง
พัก 3 ที่่าน TRP อีาจุเปั๊็น เต่ยงเสริม หรือีฟ่กที่่�นอีนเสริมข้�นอีย่่กับแบบที่่�พักขอีงโรงแรมนั�นๆ

เดินที่างถึงที่่าเรือีแหลมศอีก เกาะก่ด ตั�งอีย่่ในที่ะเลตราด เปั๊็นเกาะสุดที่�ายขอีงน่านนำ�า
ที่ะเลอี่าวัไที่ยฝั่๊�งตะวัันอีอีกขอีงบ�านที่�อีงที่ะเลฝั่๊�งอี่าวัไที่ย ควัามที่่�อีย่่ไกลชายฝั่๊�ง ที่ำาให�
เกาะก่ดวัันน่�ยังคงม่สภาพธรรมชาติที่่�สมบ่รณ์หาดที่รายขาวัเน่ยนม่นำ�าที่ะเลสวัยใสไม่
ต่างจุากเกาะแถบอีันดามัน จุนเกาะก่ดได�รับฉายาวั่าเปั๊็น “อีันดามันตะวัันอีอีก”

เช้้า บริการอีาหารเช�า (มื�อีที่่�1)
หลังรับปั๊ระที่านอีาหารเช�าอีิสระให�ที่่านได�พักผ่่อีนดื�มดำ�ากับบรรยากาศ เล่นนำ�า ถ่ายร่ปั๊ 
ตามอีัธยาศัยหรือีที่่านจุะเลือีกซื�อีแพ็คเกจุสุดคุ�ม  อีิสระอีาหารกลางวััน/เย็นตาม
อีัธยาศัย
• ราคา 999 บาที่ /ที่่าน (ราคาสำาหรับ 4ที่่านขึ�นไปั๊)
• ราคา 1,999 บาที่/ที่่าน  (ราคาสำาหรับ 2-3 ที่่าน)

DAY 
2

อิส่ระพ็ักผู้่อน เที�ยวัเกาะกูดต้ามอัธยาศัย หรือเลัือกแพ็ค
เกจสุ่ดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ดำานำ�าช้มปะการัง ต้กหมึก ทำา
ซาช้่มิ                                                        



แพ็็คเกจเส่ร่ม เร่�มต้้นเพ็ียง 999 บาท/ท่าน
สนุกสนานกับกิจุกรรมดำานำ�าตื�นชมควัามงามขอีงโลกใต�ที่ะเลแนวัปั๊ะการังเขากวัาง หญ้�าที่ะเล และ
ฝั่่งปั๊ลาที่ะเลหลากส่ที่่�แหวักวั่ายในที่ะเล ที่่านจุะได�สัมผ่ัสถึงควัามเขียวัชอีุ่มและธรรมชาติที่่�อีุดมสม

บ่รณ์มากๆขอีงเกาะก่ด
ให�ที่่านได�ที่ำากิจุกรรมตกหมึกสดๆ กลางที่ะเล เมื�อีที่่านตกได�ที่่านสามารถลิ�มรสปั๊ลาที่ะเล หมึกสด

ในร่ปั๊แบบขอีงซาซิมิสุดฟินส์ได� 

สำาหรับที่่านที่่�อีิสระเที่่�ยวัเอีง สามารถเช่ารถมอีเตอีร์ไซค์ขับเที่่�ยวัชมรอีบเกาะได� หรือีจุะเช่ารถนำา
เที่่�ยวัที่�อีงถิ�นได�อีัตราค่าเช่าติดต่อีและจุอีงได�กับที่างที่่�พักในวัันที่่�เข�าพัก



ที่่�พัก : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort  
หรือีระดับเที่่ยบเที่่า                                                    
(ชื�อีโรงแรมที่่�ที่่านพักที่างบริษัที่จุะที่ำาการแจุ�งพร�อีมใบนัดหมาย 5 วัันก่อีนวัันเดินที่าง
กรณ่ห�อีงพักค่่แบบ TWN เต็ม หรือีไม่ม่ ที่างบริษัที่ขอีปั๊รับพักแบบเต่ยงเด่ยวั DBL แที่น
โดยมิต�อีงแจุ�งให�ที่ราบล่วังหน�า หรือี กรณ่ระบุพักห�อีง DBL มาแล�วัห�อีงเต็มหรือีไม่ม่ขอี
ปั๊รับพัก TWN แที่น กรณ่ห�อีงพัก 3 ที่่าน TRP อีาจุเปั๊็น เต่ยงเสริม หรือีฟ่กที่่�นอีนเสริม
ข้�นอีย่่กับแบบที่่�พักขอีงโรงแรมนั�นๆ

DAY
3

เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวัส่ลััด – ท่าเรือแหลัมศอก – กลัับ
กรุงเทพ็                   
                                                                                                                                        

เช้้า 

10.00 น. 

บ่าย

บริการอีาหารเช�า (มื�อีที่่�2)
ถึงเวัลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระเดินที่างกลับ เดินที่างส่่ที่่าเรือีอี่าวัสลัด 
นำาที่่านนั�งเรือีเฟอีร์รี�เดินที่างกลับส่่ที่่าเรือีแหลมศอีก (ใช�เวัลาเดินที่างปั๊ระมาณ 1.00 
ชั�วัโมง)
กรุ�ปั๊เดินที่างวัันที่่� 2-4 เม.ย.รอีบเรือีกลับเวัลา 12.00-13.00
กรุ�ปั๊เดินที่างวัันที่่� 10-12เม.ย.และ 13-15เม.ย. รอีบเรือีขากลับเวัลา 12.30-13.30
อีิสระอีาหารกลางวััน ตามอีัธยาศัย 
เดินที่างกลับส่่กรุงเที่พฯ โดยสวััสดิภาพ พร�อีมควัามปั๊ระที่ับใจุ (ใช�ระยะเวัลาเดินที่าง
ปั๊ระมาณ 5 ชั�วัโมง)

***********************



หมายเหตุ้
• แพ็คเกจุที่ัวัร์สามารถเปั๊ล่�ยนแปั๊ลงได�ตามควัามเหมาะสม เนื�อีงจุากสภาวัะอีากาศ,การจุราจุร,การเดินที่าง

ช่วังเที่ศกาล,วัันหยุดต่างๆ หรือีการเกิดโรคระบาด เปั๊็นต�น โดยมิต�อีงแจุ�งให�ที่ราบล่วังหน�า โดยที่างผ่่�จุัด
จุะปั๊รับเปั๊ล่�ยนโดยคำานึงถึงผ่ลปั๊ระโยชน์ขอีงที่่านเปั๊็นหลักเพื�อีให�ที่่านที่่อีงเที่่�ยวัได�ครบถ�วันตามโปั๊รแกรม 

• มาตรการด่แลปั๊้อีงกันการติดเชื�อีโควัิด-19 ขอีงเรา
• ตรวัจุวััดอีุณหภ่มิก่อีนเดินที่าง
• ฉ่ดพ่นฆ่่าเชื�อีภายในยานพาหนะ และภายในห�อีงพัก
• โต�ะอีาหาร ม่การจุัดที่่�นั�งแบบเวั�นระยะห่าง ใช�ช�อีนกลาง (Social Distancing)
• ปั๊ฏิบัติตามกฎระเบ่ยบขอีงที่างภาครัฐเพื�อีปั๊้อีงกันและยับยั�งการแพร่ระบาดขอีงโควัิด-19
• บริการหน�ากากอีนามัย และเจุลแอีลกอีฮอีล์

เงื�อนไขการจอง
เอีกสารที่่�ปั๊ระกอีบการเดินที่าง
สำาเนาบัตรปั๊ระชาชน ** กรุณาส่งพร�อีมพร�อีมหลักฐานการโอีนเงินมัดจุำา หรือีส่งพร�อีมยอีดคงเหลือี 
**
อัต้ราบร่การนี�รวัม
• ค่ารถต่�ปั๊รับอีากาศ
• ค่าบริการคนขับรถและค่านำ�ามัน
• ค่าที่่�พัก 2คืน พักห�อีงละ2-3ที่่าน ตามโรงแรมที่่�ระบุไวั� ในรายการหรือีเที่่ยบเที่่า
• กรณ่ห�อีงพักค่่แบบ TWN เต็ม หรือีไม่ม่ ที่างบริษัที่ขอีปั๊รับพักแบบเต่ยงเด่�ยวั DBL แที่นโดยมิต�อีง

แจุ�งให�ที่ราบล่วังหน�า หรือี กรณ่ระบุพักห�อีง DBL มาแล�วัห�อีงเต็มหรือีไม่ม่ขอีปั๊รับพัก TWN แที่น 
กรณ่ห�อีงพัก 3 ที่่าน TRP อีาจุเปั๊็น เต่ยงเสริม หรือีฟ่กที่่�นอีนเสริมข้�นอีย่่กับแบบที่่�พักขอีงโรงแร
มนั�นๆ

• ค่าอีาหารตามที่่�ระบุในรายการที่ัวัร์ข�างต�น
• ภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม 7%
• ค่าปั๊ระกันอีุบัติเหตุตามกรมธรรม์วังเงิน1,000,000 บาที่ ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื�อีนไขขอีงบริษัที่ฯ

ปั๊ระกันภัยที่่�บริษัที่ที่ำาไวั� (ไม่ครอีบคลุมถึงสุขภาพ การเจุ็บไข�ได�ปั๊่วัย) ที่ั�งน่�ย่อีมอีย่่ในข�อีจุำากัดที่่�ม่การ
ตกลงไวั�กับบริษัที่ปั๊ระกันช่วัิต ทีุ่กกรณ่ ต�อีงม่ใบเสร็จุและเอีกสารรับรอีงที่างการแพที่ย์ จุากหน่วัย
งานที่่�เก่�ยวัข�อีง

อัต้รานี�ไม่รวัม
• ค่ามินิบาร์ในห�อีงพักและค่าใช�จุ่ายส่วันตัวั เช่น ค่าโที่รศัพที่์ ค่าซักร่ด เปั๊็นต�น
• ค่าใช�จุ่ายและค่าอีาหารที่่�นอีกเหนือีจุากรายการที่่�ระบุ
• ค่าปั๊ระกันภัยธรรมชาติ และปั๊ระกันช่วัิตส่วันตัวั และปั๊ระกันสุขภาพ
• ค่าอีาหารสำาหรับที่่านที่่�ที่านเจุ มังสวัิรัติ และหรือีอีาหารสำาหรับมุสลิม
• ชาวัต่างชาติ ชำาระเพิ�มที่่านละ 800 บาที่ 



เงื�อนไขการจอง
มัดจุำาที่่านละ 1,500 บาที่/ที่่าน และชำาระเงินส่วันที่่�เหลือีก่อีนวัันเดินที่างอีย่างน�อีย 20 วััน (การไม่ชำาระ
เงินค่ามัดจุำา หรือีชำาระไม่ครบ หรือีเช็คธนาคารถ่กระงับการจุ่ายไม่วั่าด�วัยสาเหตุใด ผ่่�จุัดม่สิที่ธิยกเลิก
การจุอีงหรือียกเลิกการเดินที่าง)  
เงื�อนไขการยกเลัิกแลัะคืนค่าทัวัร์
• ยกเลิกก่อีนการเดินที่างตั�งแต่ 30 วัันขึ�นไปั๊ คืนเงินค่าที่ัวัร์โดยหักค่าใช�จุ่ายที่่�เกิดขึ�นจุริง
• ยกเลิกก่อีนการเดินที่าง 15-29 วััน ยึดเงิน 50% จุากยอีดที่่�ล่กค�าชำาระมา และเก็บค่าใช�จุ่ายที่่�เกิดขึ�น

จุริง(ถ�าม่)
• ยกเลิกก่อีนการเดินที่างน�อียกวั่า 15วััน ขอีสงวันสิที่ธิ์ยึดเงินเต็มจุำานวัน
*กรณ่ม่เหตุยกเลิกที่ัวัร์ โดยไม่ใช่ควัามผ่ิดขอีงบริษัที่ที่ัวัร์ คืนเงินค่าที่ัวัร์โดยหักค่าใช�จุ่ายที่่�เกิดข้�นจุริง(ถ�าม่)
*ค่าใช�จุ่ายที่่�เกิดข้�นจุริง เช่น ค่ามัดจุำาตั�วัเครื�อีงบิน โรงแรม และค่าใช�จุ่ายจุำาเปั๊็นอีื�นๆ

หมายเหตุ้
• การเดินที่างในแต่ละครั�งจุะต�อีงม่ผ่่�โดยสารจุำานวัน 6 ที่่านขึ�นไปั๊
• บริษัที่ฯ ม่สิที่ธิ์ที่่�จุะเปั๊ล่�ยนแปั๊ลงรายละเอี่ยดบางปั๊ระการในที่ัวัร์น่� เมื�อีเกิดเหตุสุดวัิสัยไม่อีาจุแก�ไขได�
• บริษัที่ฯ ไม่รับผ่ิดชอีบค่าเส่ยหายในเหตุการณ์ที่่�เกิดจุากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือีง จุลาจุล 

ปั๊ระที่�วัง คำาสั�งขอีงเจุ�าหน�าที่่�รัฐและอีื�นๆที่่�อีย่่นอีกเหนือี
• การควับคุมขอีงที่างบริษัที่หรือีค่าใช่จุ่ายเพิ�มเติมที่่�เกิดขึ�นที่างตรง หรือีที่างอี�อีม เช่น การเจุ็บปั๊่วัย 

การถ่กที่ำาร�าย การส่ญ้หาย ควัามล่าช�า หรือีจุากอีุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเที่ศก์พนักงานและตัวัแที่นบริษัที่ฯ ไม่ม่สิที่ธิ์ในการให�คำาสัญ้ญ้าใดๆ ที่ั�งสิ�นแที่น บริษัที่ฯนอีกจุาก

ม่เอีกสารลงนามโดยผ่่�ม่อีำานาจุขอีงบริษัที่ฯกำากับเที่่านั�น
• เมื�อีที่่านอีอีกเดินที่างไปั๊กับคณะแล�วั ที่่านงดใช�บริการใดบริการหนึ�ง หรือีไม่เดินที่างพร�อีมคณะ 

ถือีวั่าที่่านสละสิที่ธิ์ ไม่สามารถเรียกร�อีงค่าบริการคืนได� ไม่วั่ากรณ่ใดๆ ที่ั�งสิ�น




