
 

 

3 วนั 2 คืน ซูเปอรล์กัซวัรี่ โซเนวา เกาะกูด 

 

 

บินไป กลบั สุวรรณภมูิ - เกาะกดู - สุวรรณภมูิ ดว้ยเครื่องบินสว่นตวั 

พฤษภาคม - กนัยายน 2564  

เริ่มตน้ท่านละ 59,900 บาท  

(เดนิทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไป พกั Bay View Pool Villa / รวมอาหารเชา้ 2 มื้อ, กลางวนั 2 มื้อ, ค า่ 2 มื้อ 
ทรปิด าน ้าดูปะการงัเกาะรงั... (ตารางบนิขึ้นกบัจ านวนทีน่ัง่ว่างเทา่นั้น กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง) 

 



 

 

  

  

วนั สถานที่ท่องเที่ยว ม้ืออาหาร ไฮไลทท์่องเที่ยว 

  เชา้ กลางวนั ค า่  

วนัแรก 

เกาะกูด 

06.15 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ D24 (น า้หนกักระเป๋า 20 ก.ก.) 

07.40 น. บนิสู่เกาะกูด ดว้ยเครื่องบนิส่วนตวั 

Soneva 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเกาะกูด 

Butler จะน าท่านเชคอนิและเดนิทางโดยรถกอลฟ์ 

อ านวยความสะดวกท่านระหว่างการเขา้พกั (ทุกหอ้ง

ม ีButler ส่วนตวั)  

กลางวนั : รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 

บ่าย : อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนและใช ้Facilities 

ของโรงแรมไดอ้ย่างเต็มที ่

 / / 
 

 

โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว Luxury ….. Soneva Kiri Bay View Pool Villa (คืนท่ี 1)  

วนัทีส่อง 

(จนัทร)์ 

ด าน า้ดู

ปะการงั 

เกาะรงั 

เชา้ : น าท่านเดนิทางโดย Speed boat เพือ่เดนิทาง

สู่เกาะรงั อกีหนึ่งเกาะส่วนตวัและเกาะสวยงามแห่ง

ทอ้งทะเลทีเ่ป็นสถานทีใ่นการด าน า้ดูปะการงัน า้ตื้น 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

กลางวนั : รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 

บ่าย : อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนหรือเลน่น า้ทะเลบน

ชาดหาดส่วนตวัของโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั 

/ / /  

 
 

โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว Luxury ….. Soneva Kiri  Bay View Pool Villa (คืนท่ี 2) 

วนัทีส่าม 

(องัคาร) 

เกาะกูด 

เชา้ : อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อน และ สมัผสั

บรรยากาศอนัเงยีบสงบ ธรรมชาติ และใช ้facilities 

ของโรงแรม พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั 

11.00 น. น าท่านสู่สนามบนิเกาะกูด 

12.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุววรณภูม ิ

13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิ

/   
 

 
 



 

 

3 วนั 2 คืน ซูเปอรล์กัซวัรี่ โซเนวา เกาะกูด 

พฤษภาคม - กนัยายน 2564  

อตัราค่าบรกิาร   มีนาคม – กนัยายน 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกัคู่ 2 ท่านต่อหอ้ง  

(รวมอาหารทกุมื้อตามระบ)ุ หอ้งพกัแบบ Bay View Pool Villa Suite 

59,900 

ผูใ้หญ่พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ  55,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ (ราคาหอ้งพกัแบบ Bay View Pool Villa Suite) 48,000 

เดก็อายุ 2-6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง (รวมอาหารทกุมื้อ) 15,500 

เดก็อายุ 7-14 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง (รวมอาหารทกุมื้อ) 24,500 

อพัเกรดเป็นหอ้ง Sunset Ocean View Pool Villa Suite  (พกัคู่) เพิม่เงนิ หอ้งละ 10,500 

อพัเกรดเป็นหอ้ง Beach Pool Villa Suite (พกัคู่) เพิม่เงนิท่านละ  หอ้งละ 33,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงทีส่ายการบนิประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที ่4 มนีาคม 2564) ** 

 

หอ้งพกัแบบ Bay View Pool Villa Suite 

 

 
 

 

 



 

 

หอังพกัแบบ Sunset Ocean View Pool Villa Suite 

 

 
 

หอ้งพกัแบบ Beach Pool Villa Suite 

 

 
 

 

 



 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเทีย่วโดยเทีย่วบนิส่วนตวั Soneva Kiri (กระเป๋าเดนิทางน า้หนกั ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนี า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท  

▪ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบ ุ
 

อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื่องดื่มมนิบิาร ์และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบ ุ

▪ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ ช าระเงนิ 100% หลงัจากที่ไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกัแลว้ เน่ืองจากหอ้งพกั และเที่ยวบินมีจ ากดั 
 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  

ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อบุตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน

เรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ

ไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพกัติดกนัตามทีต่อ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตให ้

ถอืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

ตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 



 

 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุ

โดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึง่ขึ้นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง

เกินกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบั

หน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกัส่วนทีเ่กิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั

ของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่  

3 วนั 2 คืน ซูเปอรล์กัซวัรี่ โซเนวา เกาะกูด 
 

(เดนิทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไป พกั Bay View Pool Villa / รวมอาหารเชา้ 2 มื้อ, กลางวนั 2 มื้อ, ค า่ 2 มื้อ 
ทรปิด าน ้าดูปะการงัเกาะรงั... (ตารางบนิขึ้นกบัจ านวนทีน่ัง่ว่างเทา่นั้น กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)  

 

ราคา 59,900 บาท    พฤษภาคม - ตลุาคม 2564 (สามารถระบวุนัทีต่อ้งการเดินทางได)้ 

 

ล าดบัที ่ ชื่อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที ่

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทมื์อถอื.............................................. 

 

กรุณาสง่ หนา้บตัรประชาชนมาที่ Line ID : @holidaytour หรอื อเีมล ์admin@holidaytourcenter.com 

 

 


