
 
 
 
 
 
 
 

รหสั APD02-03  

 

เกาะกูด  จ.ตราดที่พกั เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช  
ห้องติดทะเล ห้องบังกะโล เตียงคิงส์ไซด์ 3 ดาว 

ตารางรถและรอบเรือ บุญศิริ  

รถและเรือ ขาไป ฝ่ังแผ่นดิน เรือและรถ ขากลับ ฝ่ังเกาะกูด 

รถตู้ล้อหมุน  05.00 จากถนนข้าวสาร 

เรือออกเดินทางไปเกาะกูด  10.45-11.55,  

รถสองแถวรอรับ 11.00 

เรือออกเดินทาง  12.00-13.10 



 
 
 
 
 
 
 

ขาไปออกจากถนนข้าวสาร 1 จุดเท่านั้น ขากลับแวะส่งแอร์พอร์ตลิง้ค์ลาดกระบัง 

และถนนข้าวสาร 

วันแรก : ออฟฟิตบุญสิริ ถนนข้าวสาร- ท่าเรือเฟอร์ร่ีบุญศิริ ตราด - เกาะกูด - โรงแรม 

04.30  นดัพบท่ีออฟฟิตบุญสิริ ถนนขา้วสาร ซอยตานี ตรงขา้มกบัห้างรองเทา้อุดมเอก เพื่อเตรียมขึ้นรถตู ้

พร้อมเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ Welcome Drink 

05.00  ออกเดินทางจาก กทม ในระหว่างทางแวะเขา้ห้องน ้าตามจุด   

08.00 แวะพกัเขา้ห้องน ้า พร้อมบริการอาหารว่าง เป็น Snack และน ้าด่ืม 

ในระหว่างอยูบ่นรถ พนกังานคนขบัจะถามเมนูอาหารมื้อกลางวนัก่อนลงเรือ เป็นเซ็ตบ็อกส าหรับทานท่ี 

ท่าเรือ หรือในเรือ ระหว่างทางไปเกาะกูด ดว้ยเวลากระชั้นชิด 

10.20น. ถงึท่าเรือเฟอร์ร่ี บุญศิริ น าสัมภาระลงและรับอาหารเป็นเซ็ตบ็อก เตรียมขึ้นรถรางไปลงเรือ ท่ีปลาย
สะพานแหลมศอก(1) 

10.45 น. ออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ เกาะกูด ระหว่างทางชมทศันียภาพหมู่เกาะนอ้ยใหญ่  ของทอ้งทะเลตราด 

12.00 น. ถึงท่าเรือ เกาะกูด ลกูคา้ตอ้งดูแลสมัภาระของตนเอง นัง่รถสองแถว  เขา้สู่ท่ีพกั 

13.00 น. รับเวลคมัดร๊ิงค ์เช็คอิน เขา้สู่ท่ีพกั  

15.00 น. สนุกสนานเล่นน ้าโตค้ลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตวัของรีสอร์ท พร้อมพาย Sup หรือ คายคั แลว้แต ่

คลื่นลมและความถนนัของแต่ล่ะท่าน  

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็แบบเซ็ตโต๊ะท่ีรีสอร์ท (2) อาหาร 4 อยา่ง ส าหรับ 2 ท่านขึ้นไป แต่รายการ
อาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน เช่น ปลาทอดสามรส แกงส้มผกัรวมกุง้ ไข่เจียว หมึกทอดกะเทียม น ้าด่ืม 
ผลไม ้

 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง : ด าน ้าดูปะการัง เกาะรัง หรือ เกาะแรด  

06.30 น. รับรุ่งอรุณพร้อมกบัชากาแฟ(3) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  

09.00 น. รถมารับไปลงเรือ ดูปะการัง หมู่เกาะรัง หรือ เกาะแรด ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศอาหารกลางวนั เป็น
เซ็ตบ็อก เพราะไปด าน ้าโดยเรือ สป๊ีดโบ๊ท จอยทริป(4 )ราคารวมค่าอุทยานแลว้ส าหรบัคนไทยยกเวน้
ต่างชาติเพิ่มอีก 200บาทต่อท่าน 

18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ท่ีรีสอร์ท เซ็ตโต๊ะ หนา้หาด ชิวๆส าหรับ 2 ท่านขึ้นไป(5)รายการ
อาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่บัวตัถุดิบในแต่ละวนั เช่น ตม้ย  าปลาน ้าใส ถัว่ลนัเตาผดักุง้ 

ทอดมนัปลา ผดัฉ่าทะเล ขา้วสวย น ้าด่ืม ผลไม ้

ท่ีหนา้หาดมีบาร์ออนเดอะบีช และคอ็กเทล ลูกคา้สามารถสั่งเคร่ืองด่ืม ดร๊ิงคแ์ละ ช าระโดยตรงท่ี
รีสอร์ทไดเ้ลย 

วันที่สาม : เช็คเอ้าท์ – ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก – แวะซ้ือของฝาก- กทม. 

07.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกบัชากาแฟรับประทานอาหารเชา้ (6) 

11.00 น. รถมารับจาก รีสอร์ท ไป ท่าเรืออ่าวสลดั 

10.45 น. ถึงท่าเรืออ่าวสลดั ลกูคา้มีเวลาไหวพ้ระใหญ่ 10 นาทีค่ะ เพราะเรือออกรอบ 12.00 น.ค่ะ 

12.00น. ออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด   

13.15น. ถึงท่าเรือ แหลมศอก   

13.50น. ทานอาหารกลางวนัแบบจานเดียวท่ี ออฟฟิต บุญสิริ(7)  

14.30น. ลอ้หมุนจาก ท่าเรือแหลมศอก สู่ กทม 

16.00 น. แวะซ้ือของฝาก ระหว่างทาง 1 จุด 



 
 
 
 
 
 
 

19.15น. ถึงสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค ์ลาดกระบงั ส่ง 1 จุด 

20.00น. ถึงสถานีถนนขา้วสาร ออฟฟิต บุญสิริ พบกนัใหม่ทริปหนา้กบัทวัร์คุณภาพ เอเจน้ท์ท่ีรักของคุณ 

หมายเหตุ : รถไมส่่งนอกจุดหมาย 

ประเภทหอ้งพกั 

 

 
 

บรรยากาศโรงแรม 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

หมายเหตุ    

• โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ  
• โปรแกรม แพค็เก็จทวัร์ 3 วนั 2 คืน รวมรถตู ้หรือ รถบสั(ในกรณีผูโ้ดยสารเยอะ) 
•  เรือเฟอร์ร่ีไป-กลบั, ท่ีพกั2 คืน ระดบั 3 ดาว เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช , อาหาร 7 มื้อ 
• ราคาน้ีส าหรับลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่าน ขึน้ไป  
• ราคาน้ีไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มใดๆ ทั้งส้ิน  ไม่มีไกด ์มีแต่พนกังานรถคอยแจง้เวลาและเส้นทาง 
• รวมรถเดินทางจาก กทม  มี ทีมงานคอยโทรประสานงานให้ตลอดเวลา 
• รวมประกนัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท บาดเจ็บ 500,000บาท 
• ห้องพกั แบบ ซีบรีซหนา้หาด และการ์เดน้ทว์ิวเท่านั้น 



 
 
 
 
 
 
 

• ห้องมีแอร์ ทีวี ตูเ้ยน็ ไดร์เป่าผม(อุปกรณ์ของใชส่้วนตวั ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ลกูคา้เตรียมไปดว้ย) ใน
กรณีลืม ท่ีรีสอร์ทมีนินิมาร์ท น ้าด่ืม ชา กาแฟ มีบริการตลอด 24 ชม.ท่ีรีเซฟชัน่ ลูกคา้บริการตวัเอง 

• รายการอาหารเซ็ตบ็อก และ จานเดียว  ท่ีออฟฟิตบุญสิริ(ไม่รวมน ้าด่ืม) 

 


