
  

 
 

 
 
 
 
 



  

แพค็เกจทวัร ์เกาะกูด ทะเลตราด 
3 วัน 2 คืน 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 

ราคาท่านละ 4,900 บาท  
ทีพ่ัก 2 คืน + เรือ ไปกลับ – อาหาร 6 มือ้ – ฟรี ด าน ้า – รถน าเทีย่วเกาะกูด 

 

 

 

 
 

 

วันแรก  ตราด – เกาะกูด 

10:00 น.          คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย “ท่าเทียบเรือแหลมศอก” มีเจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
10:45 น. เดินทางลงเรือเพื่อขา้มสู่เกาะกูด (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 55นาที) เดินทางถึงเกาะ

กูด น าท่านนัง่รถสองแถวสู่ท่ีพกั  
ณ JUNGLE KOHKOOD RESORT  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร จากนั้นน าทุกท่าน
เดินทางสู่ “หาดคลองเจ้า” น ้าตกขนาดใหญ่ สวยท่ีสุดบนเกาะกูด ซ่ึงมีน ้าใสไหลเยน็ตลอด
ปี ปล่อยอิสระให้ทุกท่านไดเ้ล่นน ้า ผอ่นคลายกบัสายน ้าเยน็ตามอธัยาศยั 

18:00 น.       รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 2)  หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วันที่สอง  ด าน ้าอ่าว ยายเกิด และ อ่าวกล้วย – ทัวร์บนเกาะ 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมบริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม  
09.00-12.00 น.     คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย พร้อมท ากิจกรรม “ด าน ้าดูปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่”  

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร  
14.00-17.00 น.    เที่ยวชมด่ืมด ่ากบับรรยากาศตามจุดต่างๆบนเกาะกูด (น ้าตกคลองยายกี๋,  

หาดตะเภา, สะพานน ้าลึก) 
18:30 น.       รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 4) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วันที่สาม        เกาะกูด – ตราด 

 07.00-09.00 น      อ รุณสวัส ด์ิ ย าม เ ช้ า  พ ร้ อมบ ริก า รอ าห า ร เ ช้ า  ( ม้ื อ ท่ี  5)  ให้ ทุ กท่ านได้ ด่ื มด ่ า กับบรรย าก าศต ามอัธ ย า ศัย 
10.30 น  Check Out คืนกุญแจห้อง                
11.00 น.    รถสองแถวมารับ เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวสลดั 
12.00 น.                เรือออกจากเกาะกูด  
13.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด โดยสวสัดิภาพ             
 

 
 
 
 



  

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัคู่)  
ท่านละ 

เด็ก มีเตียง 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว  
เพิม่ท่านละ 

 
 

 
4,900 

 
4,900 

 
3,900 

 
1,000 
 

 
อัตรานีร้วม                        

• ค่าท่ีพกั 2 คืน (นอน 2-3 ท่าน / ห้อง)  
• เรือ บุญศิริ ไป-กลบั แหลมศอก – อ่าวสลดั 
• ค่ารถท่องเท่ียบนเกาะ 
• อาหารทุกม้ือตามรายการ 
• ค่ากิจกรรมด าน ้า และอุปกรณ์ พร้อมเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญ (กรณีสภาพอากาศไม่ดี ยกเลิกเป็นพกัผอ่นท่ีรีสอร์ทแทน) 

อัตราดังกล่าวไม่รวม 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมพิเศษและค่าอาหาร  
• ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

การส ารองที่นั่ง 
- วางมดัจ าท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีบริษทั ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั   
- ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน 

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์ 
1. ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัจะคืนเงินให้ทั้งหมดและหักค่าบริการตามความจริง ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวนัหยุดตอ้งแจง้

ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนออกเดินทาง 
2. ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 14 วนั (ท าการ) บริษทัฯจะคืนเงิน 50% (จากราคาค่าทวัร์ทั้งหมด)   
3. ยกเลิกทวัร์ภายใน 14 วนั (ท าการ) ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
4. ก่อนการเดินทาง 15 วนั หากท่านไม่โอนเงินส่วนท่ีเหลือ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง 
5. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมี

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ  
หมายเหตุ 

• ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
• บริษทัไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยท่ีไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีท่ีสูญหายหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

มคัคุเทศก ์และเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชุมนุมประทว้ง ฯลฯ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แลว้ท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

  


