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แพค็เกจเท่ียวเกาะจงัหวดัตราด  
เกาะกดู สีฟ้ารีสอรท์ 3 วนั 2 คืน  

พิเศษ 4,900 บาท/ท่าน 
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ราคาน้ีรวม    
1. หอ้งพกั 2 คนื แบบหอ้ง Coconut Garden พกั 2-3 ท่าน /หอ้ง (ท่านทีส่าม พกัเตยีงเสรมิ) หรอื แบบหอ้ง Coconut Family พกั 4 ท่าน/หอ้ง 
(เหมาะกบัครอบครวั) 
สิง่อ านวยความสะดวกในรสีอรท์* :  หอ้งอาหารรมิทะเล บาร์รมิทะเล, นวดแผนไทยรมิทะเล พายเรอืคายคั อุปกรณ์ด าน ้าหน้าหาด สระว่ายน ้า
และฟิตเนส ฟรอีนิเตอรเ์นต wifi บรเิวณรสีอรท์ 

สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั* :  เครื่องปรบัอากาศ ไดรเ์ป่าผม เครื่องท าน ้าอุ่น เครื่องใชใ้นหอ้งน ้า 

หมายเหตุ รสีอรท์ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง สิง่อ านวยความสะดวกในรสีอรท์และในหอ้งพกั 

2. อาหารเชา้ 2 มือ้ทีร่สีอรท์ 

3. อาหารกลางวนั 1 มือ้ ทีร่สีรอรท์ ฟร ี! น ้าดืม่, น ้าแขง็, ชา, กาแฟ ยกเวน้ เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์    
4. อาหารค ่า 2 มือ้ ทีร่สีรอรท์ ฟร ี! น ้าดืม่, น ้าแขง็, ชา, กาแฟ ยกเวน้ เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์   
5. เรอืเฟอรีร่บัส่งไป-กลบั ระหว่าง ท่าเรอื และ เกาะกูด รอบมา 13.00 น. และ ระหว่าง เกาะกูด และ ท่าเรอื รอบ 10.00 น.    
6. ยมืฟร!ี รถมอเตอรไ์ซดข์บัขีเ่ทีย่วรอบเกาะ (ไม่รวมน ้ามนั)  
7. ยมืฟร!ี กจิกรรมพายเรอืคายคั  
8. ยมืฟร!ี อุปกรณ์ด าน ้าหน้าหาด  
9. บรกิารฟร!ี สระว่ายน ้าและฟิตเนส  
10. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื 

อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรอืการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยร่างกาย) 

11. ใชบ้รกิารเขา้พกัไดต้ัง้แต่วนัที ่01 กรกฎาคม ถงึ 31 ตุลาคม 2563 

 

ราคาน้ีไม่รวม 

1. ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น รมูเซอรว์สิ มนิิบาร ์การนวดต่างๆ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่ ค่าซกัรดี   
เป็นตน้ 

 

วิธีการจอง 

1. กรุณาแจง้รายละเอยีด  
- ชื่อผูต้ดิต่อ และ ช่องทางตดิต่อ (เช่น เบอรม์อืถอื อเีมล ์ไลน์ไอด ีเป็นตน้) 
- วนัทีเ่ขา้พกัและวนัทีก่ลบั 

- ส่งรายละเอยีดขอ้มลูทัง้หมดมาที ่Line@ : @yousmiletravel | Email : yousmiletravel@gmail.com 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ปกตมิดัจ าท่านละ 2,500 บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงนิภายใน 1-2 วนันับจากวนัทีท่ าการจองและ ส่งใบเรยีกเกบ็เงนิ และ ช าระ
ส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 5 วนัก่อนเดนิทาง (ช่วงเทศกาลวนัหยุด รสีอร์ท อาจรอ้งขอใหม้ดัจ ามากกว่า 100%) หากไม่ช าระมดัจ า
ตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเกจ็ให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผู้จดัมสีทิ ธิ
ยกเลกิแพคเกจ็และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 
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การยกเลิกการเดินทาง  
เน่ืองจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เลื่อนวนัเดนิทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ ากรณี
ใดใด 

 

หมายเหตุ  
1. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลง ล่าชา้ของรอบเรอื, สภาพอากาศ เป็นต้น  ซึง่บรษิทั
ฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีสุ่ด 

2. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัิเหตุต่ างๆ  สูญหายใน
ทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
3. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบั  

4. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  เรอืบรกิาร (ความล่าชา้ของรอบเรอื 
การยกเลกิรอบเรอื ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบรษิัทขนส่ง เรอืบรกิาร พจิารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือ
ความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบของ
แต่ละบรษิทัขนส่ง เรอืบรกิาร)  หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร  ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาหรอืยกเลกิแพคเกจ็บางรายการหรอืทัง้หมด  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแล้ว เป็น
ตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ 

5. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอื
ทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค าชีแ้จงของเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการ
ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

02 105 6234 
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