
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง กมุภาพนัธ์ –พฤษภาคม 2564 
 

เกาะกูด l ด าน ้าต้ืนชมความงามใต้ท้องทะเล l  

ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ 

เร่ิมต้นเพยีง  3,590.- 
ออกเดินทาง ตั้งแต่ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ข้ึนไป 
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Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

ตราด 
 

วันที่ 1 ตราด- ท่าเรือแหลมศอก –ท่าเรืออ่าวสลดั – เกาะกูด 

12.00 น. ลูกคา้เดินทางถึง ท่าเรือ เกาะกูด เอก็เพรส แหลมศอก จังหวัดตราด  
กรุณาเช็คอิน ก่อนเรือออกเดินทาง 30 นาที  

13.00 น. เรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางจากท่าเรือไปยงัเกาะกูด ฉายาอญัมณีแห่งทอ้งทะเลตะวนัออก  
14.00 น. ถึง ท่าเรืออ่าวสลดั(เกาะกูด) รถรับลูกคา้ทุกท่านเดินทางเขา้พกัตามรีสอร์ท เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเข้าพกัที่ เอส บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 
 

เส้นทางการเดินทาง 
 

วันที่ 1 ตราด- ท่าเรือแหลมศอก –ท่าเรืออ่าวสลดั – เกาะกูด 
วันที่ 2 เกาะกูด-ด าน ้าต้ือนชมความงามใตท้อ้งทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ 
วันที่ 3 เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลดั - ท่าเรือแหลมศอก 
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Day 

2 
 

 

 
เกาะกดู 

วันที่ 2 เกาะกูด-ด าน ้าตื้น ชมความงามใต้ท้องทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งท่ีพกั (ม้ือที่1) 
 น าทุกท่านร่วมกิจกรรมด าน ้าตื้น ชมความงามของโลกใตท้ะเล แนวปะการังเขากวาง หญา้ทะเล และฝงูปลา

ทะเลหลากสีท่ีแหวกว่ายในทะเล ท่านจะไดส้ัมผสัถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มากๆของ
เกาะกูด และกิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ 
(กิจกรรมแบบจอยทวัร์) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบBox Set (ม้ือที่2) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อมอิสระกิจกรรมตามอธัยาศยั 

 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเข้าพกัที่ เอส บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

Day 

3 

 

ตราด 
- 

กรุงเทพฯ 
วันที่ 3 เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลดั - ท่าเรือแหลมศอก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งท่ีพกั (ม้ือที่3) 
 จากนั้นใหท้่านอิสระพกัผอ่นชมความงามของชายหาดตามอธัยาศยั  
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09.00น. เช็คเอา้ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางไปยงัท่าเรืออ่าวสลดั  
10.00น. น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีกลับสู่ท่าเรือแหลมศอก เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 
หมายเหตุ โปรแกรมน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

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

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
มีนาคม – พฤษภาคม 2564 3,590 บาท  

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 2,000 บาท  
 

 

กรุณาเช็คห้องว่างก่อนท าการจอง 
หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความ
ปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 
2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของบริษทั
ฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสาร
ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

การยกเลกิการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า

มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าเพือ่ให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 

 

อตัราบริการนีร้วม 
1.ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจขา้งตน้  พกัห้องละ2-3ท่าน 
ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 
กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุ
พกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่
กบัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 
3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
5.ค่าเรือขา้มไปเกาะกูด 
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6.ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
    5.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

 


