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แพ็คเกจด้ำน้ำเกำะกูด จ. ตรำด 3 วัน 2 คืน [โปร 1 แถม 1]

พัก Good View Koh Kood 2 ดำว (ติดทะเล วิวสวย)
เดินทำงแบบอิสระส่วนตัว ไม่มีเจ้ำหน้ำทีอ่ ้ำนวยควำมสะดวก / ส้ำหรับ 2 ท่ำนขึนไป

แพ็คเกจเดินทำงเอง มีควำมยืดหยุ่น เหมำะส้ำหรับท่ำนที่ต้องกำรเที่ยวเอง
ไม่รวม ค่ำเดินทำงทังไปกลับ - ค่ำเข้ำอุทยำนฯ - ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว - ค่ำอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุ
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวเพือ่ ประโยชน์
ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทังหมด
ก้ำหนดวันเดินทำงได้เอง 2 ท่ำนขึนไป ตังแต่วันนี-31 ธ.ค. 63 [ โปร 1 แถม 1 ]

รำคำเพียง

5,990.-

จองด่วน ห้องพักจ้ำนวนจ้ำกัด
โปรแกรมกำรเดินทำง
วันที่ 1 อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด ด้วยตนเอง ห้ามเกิน 11.30 น.
มีบริการเรือข้ามเกาะ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. จากนั้นบริการรถเดินทางสู่ที่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่่า
วันที่ 2 บริการ อาหารเช้า มื้อที่ 1 ณ ที่พัก จากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขับรถมารับ เพื่อน่าเที่ยว ทริปด่าน้่า ดูปะการัง
ตามโปรแกรม เดินทางด้วยเรือ เช่น เกาะตุ้ม หาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด
บริการ อาหารเที่ยง มื้อที่ 2 และ อุปกรณ์ด่าน้่าฟรี) จากนั้นน่าท่านกลับ เข้าที่พัก
วันที่ 3 บริการ ทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 มีรถบริการ ส่ง ณ ท่าเรือ นั่งเรือข้ามกลับสู่ฝั่ง
อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
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เลือกวันเดินทำงได้เองทุกวัน ส้ำหรับ 2 ท่ำนขึนไป ตังแต่วันนี-31 ธ.ค. 63
โปร 1 แถม 1 (คู่ละ)
5,990.พักเดี่ยว โปรดสอบถำมเพิ่มเติม
เด็กอำยุ 4-10 ปี (พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ช้ำระเพิ่ม
1,499.เด็กอำยุไม่ถึง 3 ขวบ (พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ช้ำระเพิ่ม
500.แพ็คเกจรำคำพิเศษ ไม่สำมำรถเข้ำพักช่วงปีใหม่, สงกรำนต์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช้ำระเพิ่ม 299 บำท ต่อท่ำน
หรือโปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติม
ข้อก้ำหนด
1. ถ้าวันด่าน้่ามีแค่ 2 ท่าน ไม่มีลูกค้า join มีค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน ***
(แต่เรือเดย์ทริปนั้นจะถือเป็น เรือไพรเวต ส่วนตัวของผู้เดินทาง ทันที)
2. หรือ เปลี่ยนจากด่าน้่า เป็น อาหารมื้อเย็น ไปทานเอง หรือให้มาส่งที่โรงแรม ***
3. ราคาพิเศษ 5,990 บาท ต่อคู่ เป็นราคาโปรโมชั่น ใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่มีชาร์ต
ยกเว้น ปีใหม่ และสงกรานต์ มีค่าบริการเพิ่ม 299 ต่อท่าน
4. กรุณาส่ารองห้องก่อนเดินทาง วันปกติ อย่างน้อย 50 วันท่าการขึ้นไป, วันหยุดยาว เทศกาล อย่างน้อย 65-95 วันท่าการขึ้นไป
อัตรำนีรวม
1. ที่พัก Koh Kood โรงแรมติดทะเล วิวบนเขา 3 วัน 2 คืน ห้องพัก 2 ดาว แต่วิวสวยมาก
มีบริการร้าน GoodView Cafe เดินลงทะเล หาดบางเบ้า 1 นาที แอร์ ทีวี ครบ
2. เดย์ทริป 1 วัน เช่น เกาะตุ้ม กระมะปริง หาดตะเคียน หรือรอบเกาะกูด
( จุดด่าน้่าปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม )
3. ฟรี ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ข้ามเกาะ นั้งสบาย ติดแอร์
4. ฟรี รถรับ-ส่ง ท่าเรือ-ที่พัก และ โรงแรม-ไปเดย์ทริป
5. ฟรี อุปกรณ์ ด่าน้่า เสื้อชูชีพ หรือไกด์น่าทัวร์ เดร์ทริป
6. ฟรี อาหารเช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม + อาหารกลางวันในทัวร์
7. ฟรี ประกันภัยทางทะเล
อัตรำนีไม่รวม
ค่าเดินทางไปกลับ
ค่าเข้าอุทยานฯ
 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ท่าการจอง กรณีต้องการใบก่ากับภาษี
ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นน่าเที่ยว ทริปด่าน้่า
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
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เงื่อนไขกำรช้ำระค่ำบริกำร
* โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส่าเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น่าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่
ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
* เมื่อช่าระค่าบริการยอดเต็มจ่านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
หมำยเหตุ:
1. Package Tour ดังกล่ำว ต้องเดินทำงตังแต่ 2 ท่ำนขึนไป
2. เดินทำงช่วงวันหยุดยำว สอบถำมรำคำอีกครัง เนื่องจำกรำคำ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
3. รำคำดังกล่ำวไม่รวมค่ำอุทยำน หำกมีกำรเรียกเก็บ
4. นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ โปรดช้ำระค่ำบริกำรเพิ่ม 500 บำท ต่อท่ำน
5. แนะน้ำ บริการรถตู้ให้เช่า ส่าหรับ 2 วัน ราคาวันละ 1,400 บาท ขนาด 12 ที่นั่ง หรือ
บริการรถตู้ให้เช่า ส่าหรับ 1 วัน ราคาวันละ 1,600 บาท ขนาด 12 ที่นั่ง
(ราคาค่าเช่าไม่รวม ค่าน้่ามัน / ค่าทางด่วน / ค่าทีจ่ อดรถ / ที่พักคนขับรถ / ค่าทิปพนักงานขับรถ)
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บรรยำกำศที่พัก

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทังหมด
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติ ำมเงื่อนไขดังกล่ำว
เงื่อนไขกำรยกเลิกบริกำร
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช่าระค่าบริการยอดเต็มจ่านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอ
คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงก่าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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