แพ็คเกจ ตราด-เกาะกูด
ดานา้ ตกหมึก 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 2564
เกาะกูด l ดานา้ ตืน้ ชมความงามใต้ท้องทะเล l
ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ

เริ่มต้นเพียง

3,590.-

ออกเดินทาง ตัง้ แต่ผใู้ หญ่ 2 ท่าน ขึน้ ไป

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

ตราด- ท่าเรือแหลมศอก –ท่าเรืออ่าวสลัด – เกาะกูด
เกาะกูด-ดานา้ ตือ้ นชมความงามใต้ทอ้ งทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ
เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก

Day
1
กรุ งเทพฯ
ตราด
วันที่ 1

ตราด- ท่าเรือแหลมศอก –ท่าเรืออ่าวสลัด – เกาะกูด

12.00 น.

ลูกค้าเดินทางถึง ท่าเรือ เกาะกูด เอ็กเพรส แหลมศอก จังหวัดตราด
กรุณาเช็คอิน ก่อนเรือออกเดินทาง 30 นาที
เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะกูด ฉายาอัญมณีแห่งท้องทะเลตะวันออก
ถึง ท่าเรืออ่าวสลัด(เกาะกูด) รถรับลูกค้าทุกท่านเดินทางเข้าพักตามรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าพักที่ เอส บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

13.00 น.
14.00 น.
่ ัก
ทีพ

Day

2
เกาะกูด
วันที่ 2
เช้า

เกาะกูด-ดาน้าตืน้ ชมความงามใต้ท้องทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พกั (มือ้ ที1่ )

นาทุกท่านร่วมกิจกรรมดาน้าตืน้ ชมความงามของโลกใต้ทะเล แนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูง
ปลาทะเลหลากสีท่ีแหวกว่ายในทะเล ท่านจะได้สัม ผัสถึงความเขียวชอุ่ม และธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
มากๆของเกาะกูด และกิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิม้ หมึกสดในรูปแบบของ
ซาซิมิ (กิจกรรมแบบจอยทัวร์)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบBox Set (มือ้ ที2่ )
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูท่ ่พี กั ให้ท่านได้พกั ผ่อนพร้อมอิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย

เย็น
ที่พกั

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าพักที่ เอส บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

Day

3
ตราด
กรุ งเทพฯ

วันที่ 3 เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พกั (มือ้ ที3่ )
จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย

09.00น.
10.00น.

เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นาท่านเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวสลัด
นาท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ท่าเรือแหลมศอก เดินทางกลับโดยสวัสดิภ าพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)
หมายเหตุ โปรแกรมนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
พักเดี่ยว ชาระเพิม่ 2,000 บาท
กรุณาเชคห้องว่างก่อนทาการจอง

ราคาท่านละ
3,590 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend กรุณาสอบถาม
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมด เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอน
เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหัก
ค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้ จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์
บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อให้ ท่านได้ เทีย่ วครบตามโปรแกรม และ
คานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
อัตราบริการนีร้ วม

1.ค่าที่พกั ที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จานวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจ
ข้างต้น พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
กรณีหอ้ งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้ งพัก 3
ท่าน TRP อาจเป็ น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึน้ อยู่กบั แบบที่พกั ของโรงแรมนัน้ ๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
5.ค่าเรือข้ามไปเกาะกูด
6.ค่ าประกัน อุบัติ เหตุต ามกรมธรรม์วงเงิ น 500,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขของบริษั ท ฯ
ประกันภัยที่บ ริษั ทท าไว้ ทั้งนีย้ ่อมอยู่ในข้อจากัดที่มี การตกลงไว้กับ บริษั ทประกัน ชี วิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถ
สั่งซือ้ ประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานีไ้ ม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม
5.ชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

