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บริการเข้าพกัได้ตั้งแต่วนัที่ 01 พฤศจิกายน 64 ถึง 15 พฤษภาคม 65  
** ใช้ได้ทุกวนั ยกเว้นวนัหยุดปีใหม่และสงกรานต์ เพิม่ท่านละ 1,000 บาท ** 
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แพคเกจเกาะกดู 3 วนั 2 คืน  
สีฟ้ารีสอร์ท พเิศษเร่ิม 4,900 บาท/ท่าน 

 

วนัแรก :  ท่าเรือแหลมศอก เกาะกดู – สีฟ้ารีสอร์ท 

13.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าเรือแหลมศอก เกาะกดู จงัหวดัตราด เดินทางโดยเรือเฟอร่ี 
14.30 น.  เดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั สีฟ้ารีสอร์ท หาดทรายสีขาวทอดยาว จุดชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงาม  

 
กิจกรรมฟรีภายในรีสอร์ท!! ยมืฟรี! กิจกรรมพายเรือคายคั, อุปกรณ์ด าน ้ าหนา้หาด, สระวา่ยน ้า,ฟิตเนส 

เยน็   บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (เมนูชุดเซ็ต) 
 

วนัทีส่อง :       พกัผ่อน เอนกาย นอนอาบแดด หน้าชายหาด สีฟ้าสอร์ท    

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั กบักิจกรรมฟรีภายในรีสอร์ท!!  

 ยมืฟรี! รถมอเตอร์ไซดข์บัข่ีเท่ียวรอบเกาะ (ไม่รวมน ้ามนั)  
 ยมืฟรี! กิจกรรมพายเรือคายคั (ภายในรีสอร์ท) 
 ยมืฟรี! อุปกรณ์ด าน ้ าหนา้หาด  (ภายในรีสอร์ท) 
 บริการฟรี! สระวา่ยน ้าและฟิตเนส (ภายในรีสอร์ท) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (เมนูชุดเซ็ต) 
เยน็   บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (เมนูชุดเซ็ต) 
 
 

วนัทีส่าม :  สีฟ้ารีสอร์ท – ท่าเรือแหลมศอก จงัหวดัตราด 

08.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  พร้อมคืนหอ้งพกั 
10.00 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ จงัหวดัตราด (ท่าเรือแหลมศอก)  
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--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย – ชุดวา่ยน ้า, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
และอุปกรณ์ส่วนตวัต่างๆ 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

แพคเกจเกาะกดู 3 วนั 2 คืน  สีฟ้ารีสอร์ท  

พเิศษ 4,900 บาท/ท่าน 
บริการเข้าพกัได้ตั้งแต่วนัที ่01 พฤศจิกายน 64 ถึง 15 พฤษภาคม 65 

** ใช้ได้ทุกวนั ยกเว้นวนัหยุด ปีใหม่ และ สงกรานต์ เพิม่ท่านละ 1,000 บาท ** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**หมายเหตุ**  
กรณีพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท/คืน/หอ้ง 
เดก็อาย ุ5-9 ขวบคร่ึงราคา (นอนรวม) / เดก็ 10 ขวบข้ึนไป = ราคาผูใ้หญ่ (เตียงเสริม) 
ไม่อนุญาติใหน้ าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายใน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่าท่ีพกั สีฟ้ารีสอร์ท หอ้งพกั 2 คืน แบบหอ้ง Coconut Garden พกั 2-3 ท่าน /หอ้ง (ท่านท่ีสาม พกัเตียงเสริม) หรือ แบบ
หอ้ง Coconut Family พกั 4 ท่าน/หอ้ง (เหมาะกบัครอบครัว) 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในรีสอร์ท* :  ห้องอาหารริมทะเล บาร์ริมทะเล, นวดแผนไทยริมทะเล พายเรือคายคั อุปกรณ์ด า
น ้ าหนา้หาด สระวา่ยน ้าและฟิตเนส ฟรีอินเตอร์เนต wifi บริเวณรีสอร์ท 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั* :  เคร่ืองปรับอากาศ ไดร์เป่าผม เคร่ืองท าน ้ าอุ่น เคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้า 
หมายเหตุ รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ส่ิงอ านวยความสะดวกในรีสอร์ทและในหอ้งพกั 
2. อาหารเชา้ 2 ม้ือ | อาหารกลางวนั 1 ม้ือ | อาหารค ่า 2 ม้ือ ท่ีรีสอร์ท  
    ฟรี! น ้าด่ืม, น ้ าแขง็, ชา, กาแฟ ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์   
3. เรือเฟอร่ีรับส่งไป-กลบั ระหวา่ง ท่าเรือ และ เกาะกดู รอบมา 13.00 น. และ ระหวา่ง เกาะกดู และ ท่าเรือ รอบ 10.00 น.    
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4. ยมืฟรี! รถมอเตอร์ไซดข์บัข่ีเท่ียวรอบเกาะ (ไม่รวมน ้ามนั)  
5. ยมืฟรี! กิจกรรมพายเรือคายคั (ภายในรีสอร์ท) 
6. ยมืฟรี! อุปกรณ์ด าน ้ าหนา้หาด  (ภายในรีสอร์ท) 
7. บริการฟรี! สระวา่ยน ้าและฟิตเนส (ภายในรีสอร์ท) 
8. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือ ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด - ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีกลบั - ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ปกติมดัจ าท่านละ 3,000 บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและ ส่งใบเรียก
เก็บเงิน และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนเดินทาง (ช่วงเทศกาลวนัหยดุ รีสอร์ท อาจร้องขอให้
มดัจ ามากกว่า 100%) หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสยั อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
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1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าชา้ของรอบเรือ, สภาพอากาศ เป็นตน้  
ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญ
หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู ้
จดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ (ความล่าชา้ของ
รอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากบริษทัขนส่ง เรือบริการ พิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า 
อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของแต่ละบริษทัขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกแพค
เกจ็บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย
ความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง 
และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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