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บินตรงลงเกาะกดู  

เกาะสวรรคแ์หง่ทะเลตะวนัออกของไทย 

3 วนั 2 คืน 

เดินทางโดย สายการบินเท่ียวบินพิเศษ 

วนัท่ี  16-18 มกราคม 2564 
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04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคานเ์ตอร ์Soneva Kiri หมายเลข Row D24 

 โดย สายการบินเที่ยวบินพิเศษ เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน
และสมัภาระในการเดินทาง  

 06.00 น.         ออกเดินทางสู ่เกาะกูด โดยสายการบิน
เท่ียวบินพิเศษ 

07.20 น. เดินทางถึง เกาะกูด รบัสมัภาระและน าท่านเขา้สู่ โรงแรมโซเนวา 
คีร ีรีสอรท์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
14.30 น. น าท่านชมความงามของโรงแรม 

 โรงแรมโซเนวา คีรี เป็นหนึ่งในรีสอรท์ในฝัน และหรูหรามากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย สไตลก์ารออกแบบเป็นแบบใกลช้ิดธรรมชาติ
ท่ามกลางตน้ไมอุ้ดมสมบูรณ ์ทะเลสวยใส และชายหาดอนังดงาม 
ตัง้อยู่บนเกาะกดู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศไทย 

 
เย็น พาท่านชมพระอาทติยต์กน ้า  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม 
 
 
 
 
 

 

วนัเสารท่ี์ 16 มกราคม 2564 

กรงุเทพฯ – เกาะกดู 
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เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม น า้ตกแม่กี น า้ตกกลางป่าที่ซุกซ่อนความสวยงามเอาไว ้
น า้ตกแห่งนีเ้ป็นน า้ตกที่มีความสงูประมาณ 200 เมตร เป็นน า้ตกที่มี
ตน้ก าเนิดจากเทือกเขาถนนธงชยั ตวัน า้ตกแบ่งเป็นชัน้ๆ ถึง 9 ชัน้ 
ซึ่งแต่ละชัน้ก็มีความสวยงามไม่แพก้นัเลย น า้ตกแห่งนีไ้ดร้บัค  า
กลา่วชมจากหนงัสือ ASEAN MAGAZINE เมื่อปี พ.ศ. 2518 ว่าเป็น
น า้ตกที่สวยงามที่สดุในเอเชียอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 พาท่านชมความงดงามเกาะรัง เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในหมู่เกาะรงั 

ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นเกาะที่มี
สีสนัของทอ้งทะเล อนัสวยงามน า้ทะเลใสๆ ท าใหม้องเห็นสีสนัของ
แนวปะการงัและโขดหินใตน้ า้ มีหาดทรายอันขาวละเอียด บริเวณ
รอบๆ หมู่เกาะรัง มีเกาะน้อย ใหญ่อยู่จ  านวนมาก ไดแ้ก่ เกาะรัง
ใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยักษ์ 
เกาะสามพ่ีนอ้ง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น และเกาะก าป่ัน เป็นตน้ ซึ่ง
เกาะต่างๆ เหมาะแก่การด าน า้ดปูะการงัท่ามกลางฝงูปลาแหวกว่าย 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมโซเนวา คีรี รีสอรท์ 
         ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

 
 
 
 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 17 มกราคม 2564 

น ้าตกแม่กี – เกาะรงั 
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ช่วงเชา้ใหท้่านพกัผ่อนหรือ สนกุกบักิจกรรมต่างๆ ในบรเิวณโรงแรม 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         11.00 น. ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
12.05 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดย สาย

การบนิเที่ยวบินพเิศษ 
13.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

พรอ้มความประทบัใจ 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 18 มกราคม 2564 

เกาะกดู - กรงุเทพ 
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ก าหนดเดินทางวันที ่16-18 มกราคม 2564 
          

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 67,000 บาท 
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 28,000 บาท 

ไม่ใช้ ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ส่วนลดท่านละ   14,000 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่เพ่ิมเตียง)    8,000 บาท 

เด็กอาย ุ7-15 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เพ่ิมเตียง)   22,000 บาท 
 

***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั  
- ค่าบรกิารน าเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
- ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท (ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  

**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม

พิเศษ  
นอกเหนือรายการที่ก าหนด 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ 

• การช าระเงนิ 

• ช าระเงนิค่ามัดจ า 20,000 บาท 

• ช าระเงนิส่วนทีเ่หลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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• กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-30 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หน่ึงของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดของการ

เดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษิัทฯ จะหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
ค่าปรบัการยกเลิกท่ีพกัและบรกิารอื่นๆ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน 

หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้ง

สิทธิใดๆ ได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบ

ของหวัหนา้ทวัร ์หรือของบรษิัทฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุ
ความสามารถ  
 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสติ 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศร ีสาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บรษิัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง ทริปเกาะกูด 3 วัน 2 คืน วันที ่16-18 มกราคม 2564 
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 67,000 บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 28,000 บาท 
 ไม่ใช้ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ส่วนลด ท่านละ 14,000 บาท 
 เด็กอายุ 2-6 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เพ่ิมเตียง) 8,000 บาท 
 เด็กอายุ 7-15 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เพ่ิมเตียง) 22,000  บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ 
Surname__________________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
_____________________________________________________________________  
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรด
ระบุ_____________________________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ 
Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรด
ระบุ_____________________________________________ 
 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ 
Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรด
ระบุ_____________________________________________ 
 
4. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ 
Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
____________________________________________________________________ 
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 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรด
ระบุ_____________________________________________ 
 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWIN / พกัคู่สองเตียง      DOUBLE / พกัคู่เตียงเดียว  SINGLE /พกัเด่ียว   TRP / พกัสามท่าน
สามเตียง  
 
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  
คณุ_____________________________________________________________________________________ 
เบอรม์ือถือ _____________________________Email address: ____________________________________ 
ที่อยู่ : 
_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิมัดจ า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ี
อาจจะปล่อยที่นั่งว่างใหก้บัท่านที่พรอ้มช าระค่ามดัจ าก่อน และใหท้่านที่ไม่พรอ้มวางมดัจ าเป็น Waiting list 
แทน ** 

กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนาบัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

