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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบ ปั๊ม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี– เดนิทางสูจ่งัหวดัตราด – ทา่เรอืแหลมศอก - เกาะกดู -  

รสีอรท์ ทีพ่กัแรม   

ทีพ่กั : S BEACH RESORT  หรอืระดบัเทยีบเทา่                                     อาหารเย็น                                                                       

2  อสิระพกัผอ่น เทีย่วเกาะกดูตามอธัยาศยั                                                                        
หรอืเลอืกแพคเกจสดุคุม้!!! สนกุกบักจิกรรมทางน า้ ด าน า้ชมปะการงั ตกหมกึ ท าซาซมิ ิ  
ทีพ่กั : S BEACH RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่                                      อาหารเชา้,--,--                                                                                                                                                                           

3 เกาะกดู - ทา่เรอือา่วสลดั - ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด – กรงุเทพ                    

                                                                                                           อาหารเชา้,--,--                                                                                                                                                                           
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

25-27 กมุภาพนัธ ์2564 3,799  

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,000 16  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564 
3,999 2,000 16 เวลานดัหมาย 

05.00 น. 

4-6 มนีาคม  2564 3,999 2,000 16  

5-7 มนีาคม  2564 3,999 2,000 16  

11-13 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

12-14 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

18-20 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

19-21 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

25-27 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

26-28 มนีาคม 2564 3,999 2,000 16  

 

 
 

วนัแรก   จดุนดัพบ สถานบีรกิารน า้มนั ปั๊ม ปตท. สาขาดนิแดง วภิาวด ี- เดนิทางสูจ่งัหวดัตราด - ทา่เรอืแหลม

ศอก - เกาะกดู - S Beach Resort เกาะกดู                                                 เย็น
 

 

06.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย จุดนดัพบ สถานบีรกิารน า้มนั ปั๊ม ป.ต.ท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ตดิกบัสนามกฬีากองทพับก)  

พเีรยีดเดนิทางวนัที ่26-28 ก.พ. นดัหมายออกเดนิทางเวลา 05.00น. 
มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภูมริา่งกาย บรกิารแจกหนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทาง

สู ่จ.ตราด ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

11.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมศอก 

13.00 น. น าทา่นน ัง่เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางสูเ่กาะกดู 

14.00 น. เดนิทางถงึเกาะกูด ตัง้อยูใ่นทะเลตราด เป็นเกาะสดุทา้ยของน่านน ้าทะเลอา่วไทยฝ่ังตะวันออกของบา้น

ทอ้งทะเลฝ่ังอ่าวไทย ความที่อยู่ไกลชายฝ่ัง ท าใหเ้กาะกูดวันนี้ยังคงมสีภาพธรรมชาตทิี่สมบูรณ์หาด

ทรายขาวเนียนมนี ้าทะเลสวยใสไม่ต่างจากเกาะแถบอันดามัน จนเกาะกูดไดรั้บฉายาว่าเป็น “อันดามัน

ตะวันออก” 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 เดนิทางสูท่ีพ่ัก S-Beach Resort  สนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆเลน่น ้า อาบแดดหรอืพายเรอืคายคั  

ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก อสิระใหท้า่นพักผอ่นท ากจิกรรมตามอธัยาศัย 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) 

ทีพ่กั:   S-BEACH RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่อง     อสิระใหพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เทีย่วชมทศันยีภาพรอบเกาะกดู 

                  หรอืเลอืกซือ้แพ็คเกจสดุคุม้ สนกุกบักจิกรรมทางน า้ ด าน า้ ตกหมกึ ตกปลา ท าซาซมิกิลางทะเล  

                                                                                                                    เชา้
 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที2่) 

หลังรับประทานอาหารเชา้อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นดืม่ด ่ากบับรรยากาศรอบๆรสีอรท์ เลน่น ้าถา่ยรปู นอน

อาบแดด ตามอธัยาศัยหรอืทา่นจะเลอืกซือ้แพค๊เกจสดุคุม้  อสิระอาหารกลางวนั/เย็นตามอธัยาศยั 
 ราคา 999 บาท /ทา่น (ราคาส าหรับ 4ทา่นขึน้ไป) 

 ราคา 1,999 บาท/ทา่น  (ราคาส าหรับ 2-3 ทา่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพ็คเกจเสรมิ เร ิม่ตน้เพยีง 999 บาท/ทา่น 
★ สนกุสนานกบักจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมความงามของโลกใตท้ะเลแนวปะการงัเขากวาง หญา้ทะเล และฝงูปลา

ทะเลหลากสทีีแ่หวกวา่ยในทะเล ทา่นจะไดส้มัผสัถงึความเขยีวชอุม่และธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์มากๆของ
เกาะกดู 

★ ใหท้า่นไดท้ ากจิกรรมตกหมกึตกปลาสดๆ กลางทะเล เมือ่ทา่นตกไดท้า่นสามารถลิม้รสปลาทะเล หมกึสดใน

รปูแบบของซาซมิสิดุฟินสไ์ด ้ 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ทีพ่กั: S-BEACH RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 
 

วนัทีส่าม     เกาะกดู – ทา่เรอือา่วสลดั- ทา่เรอืแหลมศอก จ.ตราด – กรงุเทพ                       

                                                                                                                    เชา้, --,--                                                             
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที3่) 

อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นเดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย เตรยีมเกบ็สมัภาระเดนิทาง

กลับทา่เรอืบา้นแหลมศอก 

12.00 น.  น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางกลับ ทา่เรอืบา้นแหลมศอก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.00 ชัว่โมง) 

  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย   เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

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

หมายเหต ุ
 แพคเกจทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเดนิทาง

ชว่งเทศกาล,วนัหยดุตา่งๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกัเพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 4 ทา่น 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอล ์

 

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท าการ
ยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถและคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการทัวรข์า้งตน้ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกัน

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า 

หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 4 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่ง

ของเจา้หนา้ทีรั่ฐและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิทหรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคุเทศกพ์นักงานและตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 



                             

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

