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เดินทาง วันท่ี 2-4 เม.ย.2564  
เดินทาง วันท่ี 12-14 เม.ย.2564 

- บินตรง เชียงใหม�-อู�ตะเภา 
- เรือข�ามเกาะ เหมาลาํ 
- ดํานํ้าเกาะแรด ดูปะการัง  ไปดํานํ้าดู ช�าง ม�า วัว ควาย 

ราคาทัวร�พร�อมตั๋วเครื่องบิน  11,790 บาท/ท%าน 

05.30-06.00 น. ทุกท�านถึง สนามบินเชียงใหม% ทําการCheck in ท่ีเค�าท5เตอร5 สายการบิน Air Asia ควรตรวจ 
ตั๋วและสัมภาระให�เสร็จก�อนเคร่ืองออกอย�างน�อย 2 ช่ัวโมง (เค�าท5เตอร5เช็คอินปAดก�อนเคร่ืองออก 45 นาที) 
07.45 น. เหินฟFาสู� สนามบินอู�ตะเภา FD102 :  CNX-UTP:(07.45-09.05) /บริการอหารบนเคร่ือง(1) 
( หากกรณี เวลาของเท่ียวบิน (บินตรง)มีการเปล่ียนแปลง ทางบริษัทจะขอแจ�งให�ลูกค�าบิน ตรงลงดอนเมือง) 
09.05 น. ทุกท�านเดินมาถึงสนามบินอู�ตะเภา จากน้ันนําท�านเดินทางเข�าสู� จังหวัด ตราด 

(ระยะทางประมาณ 250กม. ใช�เวลาในการเดินทาง 3-3.30ช่ัวโมง โดยประมาณ) 
นําท�านมุ�งหน�าสู� ท�าเรือแหลมศอก  

13.00/13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร�านอาหารท่ีท�าเรือ เพ่ือรอรถสองแถวรับคณะลงเรือเฟอร5ร่ี 
14.20 น.  ลง บุญศิริเรือเร็ว เรือเฟอร5ร่ี (รวมกับท%านอ่ืน) ท่ี ท�าเรือแหลมศอก ( 1.45 ชม.) 

 
16.00 น. เดินทางถึงท�าเรืออ�าวสลัดเกาะกูด รับสัมภาระแล�วเดินทางโดยสารรถสองแถวเข�า รีสอร5ท 
รีสอร5ท พร�อมต�อนรับคณะด�วย Welcome Drink นํ้าสมุนไพรไทย รับกุญแจเข�าห�องพักๆผ�อนตาม
อัธยาศัย เย็นสามารถ เล�นนํ้าทะเลและ กิจกรรม หน�ารีสอร5ท  
18.00-20.00 น. ร�วมรับประทานอาหารเย็น (3) ร�านอาหารของรีสอร5ท  

วันท่ีหน่ึง     เชียงใหม% – อู%ตะเภา/ดอนเมือง – ท%าเรือแหลมศอก ตราด-เกาะกูด เข�าท่ีพัก  
(B/L/D)                                
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07.00 น.  รับประทานอาหารเช�า ท่ี โรงแรม (4)  
08.30/09.00 น.  รถเดินทางไปรับลูกค�าท่ีรีสอร5ทเพ่ือไปลงเรือ  
เกาะแรด ตั้งอยู�ฝYZงตะวันตกของเกาะกูด ตรงข�ามกับคลองเจ[กก่ี ดูปะการัง  ไปดํานํ้าดู ช�าง ม�า วัว ควาย 

   

กิจกรรม: ดํานํ้าดูประการัง บริเวญเกาะแรด, ดํานํ้า ,อุปกรณ",เส้ือชูชีพ สน'อคเก้ิล,นํ้าดื่ม และผลไม-,ประกันภัย 
12.00/13.00 น.    เดินทางถึงเกาะกูด และส�งกลับรีสอร5ท 

***ตารางกิจกรรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยเจ�าหน�าท่ีของรีสอร5ท หากมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก 
ช�วงเวลาการดํานํ้า อาจจะเป]นเช�าหรือบ�ายนะคะ ขึ้นอยู�กระแสนํ้าและนํ้าขึ้นนํ้าลง ทางรีสอร5ทจะเวลาอีกคร้ัง** 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง(5) ท่ี รีสอร5ท /บนหาด แบบกล�อง 
บ�าย  พักผ�อนตามอัธยาศัย หรือเลือกกิจกรรม เช�น ว�ายนํ้าท่ีสระ ,พายเรือคายัคหน�ารีสอร5ท  

 
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ห�องอาหารของรีสอร5ท 

 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช�า(7) ท่ี รีสอร5ท   
08.00 น.  รถสองแถวรับคณะเพ่ือไปยังท�าเรือ อ�าวสลัด เพ่ือเดินทางกลับ เรือบุญศิริเรือเร็ว เรือเฟอร5ร่ี 
(รวมกับท�านอ่ืน) รอบ 09.00 น. – 10.00 น. ถึง ท�าเรือแหลมศอก (ใช-เวลาเดินทางประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมง) 
10.00/10.30 น.เดินทางถึงท�าเรือแหลมศอก เตรียมตัวเดินทางกลับสนามบินอู�ตะเภา  
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน (ไม�รวมในแพคเกจ) แวะ ซื้อของฝากระหว%างทาง 

( ระหว�างทางหากมีเวลา สามารถแวะเท่ียวระหว�างทางได�ตามความเหมาะสม ) 
17.00 น. ทุกท�านถึง สนามบินอู%ตะเภา ทําการCheck in ท่ีเค�าท5เตอร5 สายการบิน Air Asia ควรตรวจต๋ัว 
และสัมภาระให�เสร็จก�อนเครื่องออกอย�างน�อย 2 ชั่วโมง (เค�าท5เตอร5เช็คอินปAดก�อนเครื่องออก 45 นาที) 
19.25 น. เหินฟIาสู% สนามบินเชียงใหม% FD103 UTP-CNX (19.25-20.50) /บริการอหารบนเครื่อง(8) 
20.50 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม% โดยสวัสดิ์ภาพพร�อมความประทับใจ 

วันท่ีสอง    กิจกรรมดาํนํ้า เกาะแรด - รีสอร�ท                                      (B/L/D)           

วันท่ีสาม   เกาะกูด- ตราด – ซ้ือของฝาก – สนามบินอู%ตะเภา/ดอนเมือง- เชียงใหม%      (B/-/D)                 
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อัตราค%าบริการทัวร� 3วัน 2คืน รวมต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม%รวมภาษี) 
โรงแรม สีฟIา รีสอร�ท ( Coconut garden )  

 
(มีเคร่ืองปรับอากาศ/TV/เคร่ืองทํานํ้าอุ�น/ไดร5เปbาผม/ตู�เย็น/อุปกรณ5อาบนํ้า) 
ฟรี กิจกรรม: มอเตอร5ไชค5เท่ียวรอบเกาะ ,พายคายคั ,สระว�ายนํ้า และ ฟAตเนส 

อัตราค�าบริการแพ็คเกจรวมต๋ัวเครื่องบิน/ท�าน บาท/ท�าน 
ราคาต๋ัวเครือ่งบิน ที่ ท�านละ 2,000 บาท. ผู�ใหญ� 8ท�าน 

ราคาสําหรับ ( ผู�ใหญ� ) 11,790.00 
ราคาเด็กอายุ 4-8ขวบ ( ไม�เสริมเตียง ) 9-12ขวบคิดเป]นผู�ใหญ� 10,550.00 
พัก เด่ียวจ�ายเพิ่ม  2,200.-บาท/ท�าน 

ราคาทัวร�รวม 
-  ค%าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ : เชียงใหม%-อู%ตะเภา(พัทยา)/ดอนเมือง กทม. ไม%รวมนํ้าหนักระเป[า  
ท�านละ 2,000.บาท/ท�าน  กรณีท่ี ตั๋วเคร่ืองบินเกินท่ีระบุไว� ท�านต�องชําระส�วนต�างเพ่ิม  
ตัวอย�างเช�น  
ราคาตั๋ว ณ วันท่ีท่ีซื้อ อยู�ท่ีราคา 2,500บาท  ต�องชําระส�วนต�างเพ่ิม 500บาท  แต� ถ�า  
กรณีราคาตั๋วเคร่ืองบิน ไม�ถึง 2,000บาท ทางบริษัทจะทําการคืนเงินส�วนต�างค�าตั๋ว 
( เน่ืองจากเป]นตั๋วเคร่ืองบินเป]นตั๋วเดี่ยว(หน�าเวบ) หากไม�เดินทางไม�สามารถคืนเงินค�าตั๋วเคร่ืองบินได�) 

- ค�ารถตู� 1คัน ไป-กลับ สนามบินอู�ตะเภา- ตราด และ ตราด – สนามบินอู�ตะเภา  
- ค�าเรือข�ามเกาะกูด ไป- กลับ (ร�วมกับท�านอ่ืน) 
- ค�าอุทยาน (ค�าเหยียบเกาะ) สําหรับคนไทย 
- ไกด5/เจ�าหน�าท่ี Ruby Travel 1ท�าน **รอรับท่ีสนามบินอู�ตะเภา พัทยา** 
-  ค�าดํานํ้าเกาะแรด   
-  ค�าท่ีพักบนเกาะกูด 2 คืน  
-  ค�าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม 8ม้ือ 
-  ค%าประกันอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง วงเงินท�านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  
  (เง่ือนไขตามกรมธรรม5) **ไม�ใช�ประกันสุขภาพ ** 
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ราคาทัวร�ไม%รวม 
-  รถรับส�ง สนามบินเชียงใหม� 
-  ค�าอุทยาน (ค�าเหยียบเกาะ) ชาวต�างชาติ 
-  ค�าทิป ไกด5 และ พนักงานขับรถ 
-  ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) , ค�าOver bill 

หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท�องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน5ของ

ผู�เดินทางเป]นสําคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท�านใช�บริการของทางบริษัทฯไม�ครบ อาทิ ไม�เท่ียวบาง

รายการไม�ทานอาหารบางม้ือ เพราะค�าใช�จ�ายทุกอย�าง ทางบริษัทฯได�ชําระค�าใช�จ�ายก�อนออกเดินทางแล�ว 
- ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท�องเท่ียวเอง 
- เม่ือท�านตกลงชําระเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ถือว�าท�านได�ยอมรับในเง่ือนไข

ข�อตกลงต�างๆ ท่ีได�ระบุไว�แล�วท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการชําระเงินค�าบริการทัวร5 
-  งวดท่ี1 : ชําระมัดจําท�านละ 50%  ณ วันท่ีตกลง ซ้ือขาย หรือวันทําสัญญา ของค�าทัวร5    
- งวดท่ี2 : ส�วนท่ีค�างชําระอีก 50% ต�องชําระก�อนวันเดินทาง 15วัน   
-  กรณีจองทัวร5 น�อยกว�า 20วัน ก�อนการเดินทาง ทางบริษัทขอเรียกชําระเติมจํานวน ของค�าทัวร5    

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง                                                                                                               
-  แจ�งยกเลิกการเดินทาง มากกว�า 30วัน ข้ึนไป ทางบริษัทไม�หักค�าใช�จ�ายในค�าบริการท�องเท่ียว 
-  แจ�งยกเลิกการเดินทางต้ังแต� 16-29วัน ทางบริษัทหักค�าดําเนินการต�างๆ 30 % ของราคาทัวร5ท้ังหมด   
-  แจ�งยกเลิกการเดินทางต้ังแต� 11-15วัน ทางบริษัทหักค�าดําเนินการต�างๆ 50 % ของราคาทัวร5ท้ังหมด        
-  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า/ต้ังแต� 1-10วัน ก�อนการเดินทาง บริษัทขอไม�คืนเงินค�าท�องเท่ียว เก็บเติมจํานวน100%ของราคาทัวร5      
**หรือ ยกเลิกการเดินทาง ณ วันเดินทาง ไม%มีการคืนเงินท้ังหมด** 

- สําหรับค�าตั๋วโดยสาร ถ�ายกเลิกการเดินทางไม�ว�ากรณีใดๆท้ังส้ิน เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 100%  
- ในกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ เช�น พายุ, สึนามิ หรือไม�สามารถเดินทางได� (ต�องมีหนังสือจากทางกรมการ

เจ�าท�าไม�อนุญาตให�มีการเดินทางไปเกาะต�างๆ) ทางเราจะคืนเงินในการจองทัวร5คืนกลับให�กับทางลูกค�า 70%
จากราคาตามเอกสารการจองทัวร5 ทางบริษัทจะคืนเงินกลับให�ภายในระยะเวลาอย�างน�อย 30 วัน นับจากวันท่ีถึง
กําหนดวันเดินทางดังกล�าว 


