
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
เช้า กลาววัน ค ่า 

1 
จุดนดัพบ ป๊ัม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จงัหวดัตราด – ท่าเรือ
แหลมศอก – ท่าเรืออ่าวสลดั เกาะกดู – ท่ีพกัแรม   

   ที่พกัเกาะกูด 

2 
อิสระพกัผอ่น เท่ียวเกาะกดูตามอธัยาศยั หรือเลือกแพคเกจสุดคุม้!!! Option 
กิจกรรม ด าน ้าชมปะการัง ตกหมึก ท าซาชิมิ 

✓   ที่พกัเกาะกูด 

3 เกาะกดู – ท่าเรืออ่าวสลดั – ท่าเรือแหลมศอก – กลบักรุงเทพ ✓   - 

ก าหนดเดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
3,999.- 

WONDERFUL THAILAND 
แพค็เกจ เกาะกูด 3 วนั 2 คนื 



 

 

วันแรก       จุดนัดพบ ป๊ัม ปตท. สาขาดินแดง-วิภาวดี – เดินทางสู่จังหวัดตราด – ท่าเรือแหลมศอก – ท่าเรืออ่าวสลัด เกาะกูด – 
ที่พกัแรม   

06.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สถานีบริการน ้ามัน ป๊ัม ป.ต.ท. สาขาดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวิทยาลยัหอการคา้ติดกบั
สนามกีฬากองทพับก)  

 กรุ๊ปเดินทางวันที่ 15-17 เม.ย. นัดหมายออกเดินทางเวลา 05.00 น. 
 มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย บริการแจกหน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์น าท่านออกเดินทางสู่ จ.

ตราด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก 
13.00 น. น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ี เดินทางสู่ เกาะกูด 
14.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก เกาะกูด ตั้งอยู่ในทะเลตราด เป็นเกาะสุดทา้ยของน่านน ้ าทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก

ของบ้านท้องทะเลฝ่ังอ่าวไทย ความท่ีอยู่ไกลชายฝ่ัง ท าให้เกาะกูดวนัน้ียงัคงมีสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์หาด
ทรายขาวเนียนมีน ้าทะเลสวยใสไม่ต่างจากเกาะแถบอนัดามนั จนเกาะกดูไดรั้บฉายาวา่เป็น “อนัดามนัตะวนัออก” 

 
 

15.00 น. เดินทางสู่ ที่พกัแรม อิสระใหท้่านพกัผอ่นท ากิจกรรมตามอธัยาศยั  
 อาหารอิสระตามอัธยาศัย 
 ที่พกั : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort  หรือระดับเทียบเท่า                                      
        (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจ
เป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

วันที่สอง อสิระพกัผ่อน เที่ยวเกาะกูดตามอัธยาศัย หรือเลือกแพคเกจสุดคุ้ม!!! Option กิจกรรม ด าน ้าชมปะการัง ตกหมึก ท า
ซาชิม ิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 หลงัรับประทานอาหารเช้าอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนด่ืมด ่ากบับรรยากาศ เล่นน ้ า ถ่ายรูป ตามอธัยาศยัหรือท่านจะ
เลือกซ้ือแพค็เกจสุดคุม้  

 อิสระอาหารกลางวัน/เย็นตามอัธยาศัย 
▪ ราคา 999 บาท /ท่าน (ราคาส าหรับ 4ท่านขึ้นไป) 
▪ ราคา 1,999 บาท/ท่าน (ราคาส าหรับ 2-3 ท่าน) 

ส าหรับท่านที่อิสระเที่ยวเอง สามารถเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวชมรอบเกาะได้ หรือจะเช่ารถน าเที่ยวท้องถิ่นได้อัตราค่าเช่าติดต่อ
และจองได้กับทางที่พกัในวันที่เข้าพกั 

 

 
 

 ที่พกั : Mark House /S Beach Resort/The Sunshine Resort/ Neverland Resort  หรือระดับเทียบเท่า                                      
        (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

แพค็เกจเสริม เร่ิมต้นเพยีง 999 บาท/ท่าน 

★ สนุกสนานกับกิจกรรมด าน ้าตืน้ชมความงามของโลกใต้ทะเลแนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสีที่แหวกว่าย
ในทะเล ท่านจะได้สัมผัสถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆของเกาะกูด 

★ ให้ท่านได้ท ากิจกรรมตกหมึกสดๆ กลางทะเล เม่ือท่านตกได้ท่านสามารถลิม้รสปลาทะเล หมึกสดในรูปแบบของซาซิมิสุดฟินส์ได้  



 

 

 กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเดียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจ
เป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

วันที่สาม เกาะกูด – ท่าเรืออ่าวสลัด – ท่าเรือแหลมศอก – กลับกรุงเทพ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ถึงเวลานดัหมาย เตรียมเก็บสัมภาระเดินทางกลบั เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสลัด  
10.00 น.  น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีเดินทางกลบัสู่ท่าเรือแหลมศอก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.00 ชัว่โมง) 
  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บ่าย   เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
 

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

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทาง
บริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 

❖ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

❖ หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่น่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่นั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 
 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

โรงแรม 

15-17 เมษายน 64 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,000 S Beach Resort 

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

1-3 พฤษภาคม 64 4,999 2,000 
คลองหินบีช รีสอร์ท/

เทียบเท่า 

2-4 พฤษภาคม 64 4,999 2,000 
คลองหินบีช รีสอร์ท/

เทียบเท่า 

7-9 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 
The Sunshine Resort/  

S Beach Resort/เทียบเท่า 

14-16 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 
The Sunshine Resort/  

S Beach Resort/เทียบเท่า 

21-23 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 
The Sunshine Resort/  

S Beach Resort/เทียบเท่า 

28-30 พฤษภาคม 64 3,999 2,000 
The Sunshine Resort/  

S Beach Resort/เทียบเท่า 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ  

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ 

กรณีระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ี

นอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ (ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและ

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

เงื่อนไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านขึ้นไป 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 



 

 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


