แพ็กเกจ Full Option 2 ท่านก็เดินทางได้เลย

** เดินทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 64 **
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วันแรก

กรุงเทพฯ – จ.ตราด - ท่าเรือแหลมศอก - มีดีรีสอร์ท เกาะกูด ( รีสอร์ทหาดส่วนตัว )

04.30 น.

คณะพร้ อมกัน ออฟฟิ สบุญศิริ ถนนตานี ( ใกล้ ถ.ข้ าวสาร ) เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ

05.00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 น.

ถึง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด ให้ ท่านได้ ทาธุระส่วนตัว และเช็คอินตั๋วเรือ
บริการอาหารเช้าสาหรับท่าน ( 1 )

10.45 น.

จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่เกาะกูด” โดย เรือเฟอรี่ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. )

12.00 น.

เดิ นทางถึง เกาะกู ด จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ท่ีพักด้ วยรถโดยสารบนเกาะ เมื่ อท่ านเดิ นทางถึง
รี สอร์ ท ทาการเช็คอินที่พัก “มีดี รี สอร์ท ” (Meedee Resort ) เป็ นรี สอร์ ทที่เงียบสงบ และมี
ความเป็ นส่วนตัวอย่ างมาก เพราะมีหาดส่วนตัว ท่านจะได้ สัมผัสนา้ ทะเลสีฟ้าใสๆ หาดทรายขาว
และวิวธรรมชาติรอบๆ รีสอร์ท บอกเลยว่าฟิ นจริงๆ หน้ าหาดจะมีชิงช้ าให้ ท่านได้ ถ่ายรูปสวยๆ
อีกทั้งมีเปลนั่งเล่นรับลมหน้ าหาดอีกด้ วย รีสอร์ทแห่ งนี้ มีบริการเรือคายัคให้ท่านพายเล่นฟรี !!
พร้ อมทั้งมีบริการอื่นๆ อาทิ เช่ า เซิร์ฟบอร์ดไปพายเล่น หรือ จะเป็ นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆ ก็ได้ หรือ
ถ้ า ใครอยากออกไปขับรถเล่ น ชมน้า ตก ก็สามารถเช่ า มอเตอร์ ไ ซต์ ท่ี น้ ี ได้ พร้ อมทั้ ง มี อาหาร
เครื่องดื่ม คอลเทล ของหวานต่างๆ ไว้ บริการอีกด้ วย
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ท (2)
หลังจากอาหารเย็น ท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก หน้ ารีสอร์ท บอกเลยว่าแค่เดินออกมา
ไม่ก่กี ้ าวก็ถงึ หาดแล้ ว ในช่วงค่าทางรีสอร์ทจะเปิ ดไฟตรงสะพานไม้ หน้ ารีสอร์ทที่ย่ืนออกไปทะเล
ทาให้ บรรยากาศดูโรแมนติกมากๆ ท่านสามารถถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าฉากหลังเหมือนภาพวาด
เลยที่เดียว และบนสะพานไม้ ยังมีตาข่ายเปลที่น่ังเล่นชมวิวทะเลอีกด้ วย

โรงแรมที่พกั : มีดี รีสอร์ท (Medee Resort) คอตเทจ วิวสวน (Garden View)

Code : THST02

หน้า 3 จาก 9

วันที่สอง

ดาน้ าดูปะการัง “เกาะแรด” หน้าโซเวน่า – แวะเล่นน้ าทะเลใสๆ หาดคลองระหาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (3)

10.00 น.

นาท่านเดินทางไปดานา้ ดูปะการัง “เกาะแรด” ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการดานา้ และ ชมปลา
สวยงามใต้ ท้องทะเลที่แหวกว่ายมาใกล้ นักท่องเที่ยวนับร้ อยๆตัว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง (4) อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม
จากนั้นนาท่านไป “หาดคลองระหาน” ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับนา้ ทะเลสีฟ้า และหาดทรายขาว
ละเอียด หาดแห่งนี้ได้ ช่ือว่าเป็ นหาดที่นา้ ใสที่สดุ ก็ว่าได้ อิสระให้ ท่านได้ เล่นนา้ ตามอัธยาศัย

14.00 น.

เดินทางกลับยังไปรีสอร์ท ให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.

ในช่วงค่าท่านสามารถเดินไปยังหน้ าหาด เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก”

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) พิเศษ!! อิ่มอร่อยดินเนอร์อาหารทะเล
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วันที่สาม

เกาะกูด – ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (6)
หลังจากอาหารเช้ า อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปถ่ายรูปที่หน้ าหาด หรือ
จะพายเรือคายัค ถ่ายรูปชิคๆ กับชิงช้ าหน้ าหาด ตามอัธยาศัย
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11.00 น.

รถโดยสารมารับท่านที่รีสอร์ท เพื่อนาท่านไปส่งที่ท่าเรือ

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก โดย เรือเฟอรี่

13.30 น.

เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก จากนั้นให้ ท่านทาธุระส่วนตัว
อาหารมื้ อกลางวัน ณ ร้านอาหาร ออฟฟิ ศบุญศิริ (7)

14.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ

19.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
-------------------------------

** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

➢ มีดี รีสอร์ท เกาะกูด (หาดส่วนตัว ) เดินทางวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64
(ยกเว้นช่วงพีเรียดวันสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน ราคาเพิม่ 500 บาท / ท่าน )
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ประเภทห้อง

ราคาผูใ้ หญ่ / ท่าน

ราคาเด็ก / ท่าน
(ไม่เกิน 10 ขวบ )

Garden View (วิวสวน)

8,499

6,499

**เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่มีค่าใช้จ่าย**
อัตรานี้ รวม
✓ รถตู้ หรือ รถบัส รับส่ง กรุงเทพฯ – ตราด
✓ เรือเฟอรี่ รับส่ง ท่าเรือแหลมศอก - เกาะกูด
✓ ทีพ่ กั “มีดีรีสอร์ท จานวน 2 คืน” ( วิวสวน ) ห้องพักสาหรับ 2 – 3 ท่าน
✓ อาหาร 7 มื้อ ( เช้ า 3 / เที่ยง 2 / เย็น 2 )
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
✓ ค่าประกันคุม้ ครองโควิด 19 (คุม้ ครองรายปี ) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครั้งแรกว่า
ติดเชื้ อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้ เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องไม่เป็ นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้ อง
สงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ก่อนทาประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้ องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ มีอาชีพเป็ นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ท่ที างาน
เกี่ยวข้ องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. การประกันภัยนี้ไม่ค้ ุมครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก
วันที่เริ่มคุ้มครอง
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7. การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสาหรับกรมธรรม์ปีแรก
8. การประกันภัยนี้ค้ ุมครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้เอาประกันต้ องกรอกใบคาขอเอาประกันภัยให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบบัตรประชาชน

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ไกด์นาเที่ยว
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้ นไป
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ ามัดจารถ ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้

การชาระเงิน
** กรุณาชาระมัดจาทัวร์ 50 % ของราคาแพ็คเกจ และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน **
( กรณีลูกค้าไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดมัดจาทัวร์ )
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หมายเหตุ
 กรุ ณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่าน ตกทริ
ปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม
ของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุ ดยาว หรือ ช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่ มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
คืนเงินค่ าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ นการ
ชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการบริการ
จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
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