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เช้า/เย็น ทุกท่านเดินมาถึงสนามบินอู่ตะเภา/สนามบินดอนเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัด 
ตราด 

(ระยะทางประมาณ 280 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3.5-4 ชั่วโมง โดยประมาณ) 
   น าท่านเข้าทีพ่กั ตราด ซิตี้ โฮเต็ล เชญิท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. พร้อมกันท่ีล๊อบบ้ีของโรงแรม (ตรวจสัมภาระทุกครั้งก่อนคืนกุญแจห้องพัก) จากน้ันน าท่านมุ่ง

หน้าสู่ ท่าเรือแหลมศอก  
09.00 น.  รถจอดท่ีลานจอดรถ คณะรอรถสองแถวรับคณะลงเรือเฟอร์ร่ี 
10.45 น. ลงบุญศิริเรือเร็ว เรือเฟอร์ร่ี (รวมกับท่านอื่น) ท่ี ท่าเรือแหลมศอก ( 1.45 ชม.) 

 

12.00 น.  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวสลัดเกาะกูด รับสัมภาระแล้วเดินทางโดยสารรถสองแถวเข้า  
รีสอร์ท ต้อนรับคณะด้วย Welcome Drink น้ าสมุนไพรไทย ห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย เย็นสามารถ 
เล่นน้ าทะเลและ กิจกรรม หน้ารีสอร์ท 
14.00น. รับกุญแจเข้า Check-in เข้าท่ีพัก (กรณีห้องพักไม่เต็ม จะสามารถ Check – in ได้ ก่อน 14.00 
น.) 

วันท่ีหนึ่ง   อู่ตะเภา/ดอนเมือง –  Check in เข้าที่พัก ตราด                                  (-/-/-) 

วันท่ีสอง   ตราด – ท่าเรือแหลมศอก ตราด-เกาะกูด เข้าที่พัก                                (B/-/-)                                
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07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม (2)  
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกกิจกรรม เช่น ว่ายน้ าท่ีสระ ,พายเรือคายัคหน้ารีสอร์ท  

 
 
 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ท่ี รีสอร์ท   
08.00 น.  รถสองแถวรับคณะเพื่อไปยังท่าเรือ อ่าวสลัด เพื่อเดินทางกลับ เรือบุญศิริเรือเร็ว เรือเฟอร์ร่ี 
(รวมกับท่านอื่น) รอบ 09.00 น. ถึง ท่าเรือแหลมศอก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมง) 
10.30 น เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอก เตรียมตัวเดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 

 ( ระหว่างทางหากมีเวลา สามารถแวะเท่ียวระหว่างทางได้ตามความเหมาะสม ) 
บ่าย/เยน็ ทุกท่านถึง สนามบินดอนเมือง หรือสนามบนิอูต่ะเภา ท าการ Check in ท่ีเค้าท์เตอร์ สายการ
บิน Air Asia ควรตรวจต๋ัวและสัมภาระให้เสร็จก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง (เค้าท์เตอร์เช็คอินปิดก่อน
เครื่องออก 45 นาที) 
    *หมายเหตุ รายการและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม* 

วันท่ีสาม    อิสระเล่นน้ าทะเล - รีสอร์ท                                                          (B/-/-)           

วันท่ีสี ่  เกาะกูด - ตราด – ดอนเมือง/อู่ตะเภา - เชียงใหม่                                    (B/-/-)                            



 

 

 

 

 

 

 

 
www.rubytravel.com , e-mail: opdom@rubytravel.com  , Tel : 053 – 115801 , 094 – 7041888 ( TAT 21/00468 ) 

แพ็คเกจ 3วัน 2คืน 
ตราด ซิตี้ โฮมเทล 1 คืน (ห้อง Studio Double Bed)  

สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกดู 2 คืน (ห้อง Coconut Garden Deluxe ) 
ราคาเตม็ 
บาท/ท่าน 

เที่ยวด้วยกัน รัฐออกให้ 40% (ค่าที่พัก)  
บาท/ท่าน 

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 
13,500 9,900 8,800 11,900 8,300 7,200 

โครงการเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท/วัน/ห้อง เมื่อ Check-in โรงแรมส าเร็จ 

 
***ห้องพักตามท่ีระบุในแพ็คเกจ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามวันท่ีลูกค้ายืนยันจอง กรณีท่ีห้องพักไม่ได้ตามท่ีระบุทาง

บริษัทจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนราคาตาม ราคาประเภทห้องพักท่ีว่าง** 

 
 
ราคาทัวร์รวม 

-  ค่ารถตู้ 1คัน ไป-กลับ สนามบินอู่ตะเภาหรือสนามบินดอนเมือง- ตราด และ ตราด – สนามบินดอน
เมือง  

-  ค่าเรือข้ามเกาะกูด ไป- กลับ (ร่วมกับท่านอื่น) 
-  ค่าท่ีพัก ตราดซิต้ีโฮเทล 1 คืน และบนเกาะกูด 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
-  ค่าประกนัอบุัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  
  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ไม่ใช้ประกันสุขภาพ ** 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
-  รถรับส่ง สนามบินเชียงใหม่ 
-  ค่าด าน้ าเกาะแรด  (ร่วมกับท่านอื่น) 
- ค่าอุทยาน (ค่าเหยียบเกาะ) ส าหรับคนไทย 
-  ไกด์ Ruby Travel 1ท่าน  
-  ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ : เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)-ดอนเมือง กทม. ไม่รวมน้ าหนักระเป๋า  
-  ค่าทิป ไกด์ และ พนักงานขับรถ 
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) , ค่าOver bill 
 


