
 

 

 

 

3 วนั 2 คนื ซูเปอรล์กัซวัรี� โซเนวา เกาะกูด 

 

 

บนิไป กลบั สวุรรณภมูิ - เกาะกูด – สวุรรณภมูิ ดว้ยเครื�องบนิสว่นตวั 

24 – 26 มกราคม / 14-16 กมุภาพนัธ ์/ 14-16 มีนาคม 2564 

ท่านละ 59,900 บาท  
(เดินทางตั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป พกั Bay View Pool Reserve Villa / รวมอาหารทกุมื�อ เชา้, กลางวนั, คํ �า 

ทรปิดาํนํ�าดูปะการงัเกาะรงั / พรอ้มหวัหนา้ทวัรดู์แลคณะตลอดทรปิ) 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  

 



 

 

 

  

วนั สถานที�ทอ่งเที�ยว มื�ออาหาร ไฮไลทท์อ่งเที�ยว 

  เชา้ กลางวนั คํ �า  

วนัแรก 

(อาทติย)์ 

เกาะกูด 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ D24 (นํ �าหนกักระเป๋า 20 ก.ก.) 

11.40 น. บนิสู่เกาะกูด ดว้ยเครื�องบนิส่วนตวั 

Soneva 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเกาะกูด 

Butler จะนาํท่านเชคอนิและเดนิทางโดยรถกอลฟ์ 

อาํนวยความสะดวกท่านระหว่างการเขา้พกั (ทกุหอ้ง

ม ีButler ส่วนตวั) 

บา่ย : อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนและใช ้Facilities 

ของโรงแรมไดอ้ย่างเตม็ที� ก่อนร่วมกจิกรรมดาํนํ �าดู

ปะการงัในวนัรุ่งขึ�น 

 / /  

 

โรงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว Luxury ….. Soneva Kiri Bay View Pool Reserve Villa (คนืที� 1)  
วนัที�สอง 

(จนัทร)์ 

ดาํนํ �าดู

ปะการงั 

เกาะรงั 

เชา้ : นาํท่านเดนิทางโดย Speed boat เพื�อเดนิทาง

สู่เกาะรงั อกีหนึ�งเกาะส่วนตวัและเกาะสวยงามแห่ง

ทอ้งทะเลที�เป็นสถานที�ในการดาํนํ �าดูปะการงันํ �าตื�น 

พรอ้มอาหารกลางวนัแบบปิคนิคบนหาดสว่นตวั 

บา่ย : นาํท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรมที�พกั อสิระให ้

ท่านไดพ้กัผ่อนหรอืเลน่นํ �าทะเลบนชาดหาดส่วนตวั

ของโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั 

/ / /  

 
 

โรงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว Luxury ….. Soneva Kiri Bay View Pool Reserve Villa (คนืที� 2) 
วนัที�สาม 

(องัคาร) 

เกาะกูด 

เชา้ : อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อน และ สมัผสั

บรรยากาศอนัเงยีบสงบ ธรรมชาต ิและใช ้facilities 

ของโรงแรม พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั 

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบนิเกาะกูด 

16.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุววรณภูม ิ

17.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ

/ /   

 
 



 

 

 

3 วนั 2 คนื ซูเปอรล์กัซวัรี� โซเนวา เกาะกูด 
24 – 26 มกราคม / 14-16 กมุภาพนัธ ์/ 14-16 มีนาคม 2564 

อตัราค่าบรกิาร   ม.ค. - ม.ีค. 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ ์พกัคู่ 2 ท่านต่อหอ้ง  

(รวมอาหารทกุมื�อ) 
59,900 

ผูใ้หญ่พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ  54,900 
พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ  47,000 
เดก็อายุ 2-6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมเ่สรมิเตยีง (รวมอาหารทกุมื�อ) 14,500 
เดก็อายุ 7-14 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมเ่สรมิเตยีง (รวมอาหารทกุมื�อ) 24,500 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 9 ธนัวาคม 2563) ** 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นต ั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ �าหนกัไม่เกนิ 20 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยเที�ยวบนิส่วนตวั Soneva Kiri (กระเป๋าเดนิทางนํ �าหนกั ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ �,0��,��� บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์ะหว่างปฎบิตังิาน 
 

อตัรานี�ไม่รวมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 
 

หมายเหต ุ: 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  

ภยัธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุตัเิหต ุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 

 



 

 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบนิ

เรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกต ั �วเครื�องบนิ

ไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �วเครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกต ั �วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้ง

กบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาตให ้

ถอืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยั

ตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุ

โดยเดด็ขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ �าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก นํ �าหนกักระเป๋าเดนิทาง

เกนิกว่าที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบั

หน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากว่ามาตรฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของ

แต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั

ของท่าน 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

3 วนั 2 คนื ซูเปอรล์กัซวัรี� โซเนวา เกาะกูด 
 

(เดินทางต ั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป พกั Bay View Pool Reserve Villa / รวมอาหารทุกมื�อ/ ทรปิดํานํ�าดูปะการงั  

พรอ้มหวัหนา้ทวัรดู์แลคณะตลอดทรปิ) 

 

ราคา 59,900 บาท :        24 – 26 มกราคม 2564  14-16 กมุภาพนัธ ์2564    

  14-16 มีนาคม 2564 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

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

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 
 

 


