
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
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แพค็เกจทัวร์ตราด เกาะกง 3 วัน 2 คืน พักที พบทะเลโฮเทล &
รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางเองถึงรสีอร์ท..เดินทางต้ังแต่ 10 คน

สบายๆพักผ่อน

ท่ีพักติดชายหาด พร้อมสระว่ายน้ำ

สนุกสนานกับ

ชมป่าโกงกาง บางคะยัก



น้ำตกตาไต น้ำตกท่ีสวยท่ีสุด
เสี่ยงโชคท่ีคาสิโนเกาะกง 
ซื้ อสินค้าท่ี duty free

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทางต้ังแต่  10  คน 3,900

  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
การเดินทาง - กิจกรรมหลังการเช็คอนิท่ีพัก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%8
7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94+
Mueang+Trat+District,+Trat/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Trat+2311
0/@12.4858362,101.1264612,8.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0
x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x31044385f137fdc7:
0xe70ee36d2ea8d14e!2m2!1d102.5241155!2d12.274556!1m5!1m1!1s0x3105d50275c7ef4
9:0x7cf7e529e5075eb0!2m2!1d102.8427594!2d11.8236809!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า + บ่าย

00.00    ออกเดินทางจากภูมิลำเนา สู่รสีอร์ทด้วยตนเอง 
14.00 น. เช็คอินท่ีพัก ต้อนรับลูกค้าด้วย welcome drink
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3/%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594+Mueang+Trat+District,+Trat/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Trat+23110/@12.4858362,101.1264612,8.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x31044385f137fdc7:0xe70ee36d2ea8d14e!2m2!1d102.5241155!2d12.274556!1m5!1m1!1s0x3105d50275c7ef49:0x7cf7e529e5075eb0!2m2!1d102.8427594!2d11.8236809!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หลังเข้าห้องพักแล้ว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรอืจะทำ กิจกรรม ขี่จักรยานเท่ียวหมู่บ้านชาวประมง พายเรอืคายัก
หน้าหาดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  เล่นน้ไท่ีสระว่ายน้ำ พร้อมสไลด์เดอร์สนกุๆ

อาหาร เย็น    รับประทานอาหารเย็น เน้นเป็นอาหารทะเล

ท่ีพัก    พบทะเลโฮเทล & รีสอร์ท

วันท่ี 1
การเดินทาง - กิจกรรมหลังการเช็คอนิท่ีพัก

วันท่ี 2
รสีอร์ท - เกาะกง - สะพานสงัมตึม - ป่าโกงกาง - น้ำตกตาไต - คาสโินเกาะกง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Tr
at+23110/Cham+Yeam+Border+Check+Point,+National+Road+48,+Khum+Pak+Khlang,+
Cambodia/Tatai+Waterfall,+Khum+Pak+Khlang,+Cambodia/@11.6980367,102.9012566,1
2z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3105d50275c7ef49:0x7cf7e529e5075eb0!2
m2!1d102.8427594!2d11.8236809!1m5!1m1!1s0x31067b9add0691dd:0x23b279eba005b9f
0!2m2!1d102.9102471!2d11.650566!1m5!1m1!1s0x31066df640ab8023:0xbd23d5af35651f
8b!2m2!1d103.097291!2d11.5869547!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย

เดินทางสู่ชายแดนด่านบ้านหาดเล็ก เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเกาะกง
เช่น ไหว้พระหลวงพ่อหมึก ชมป่าโกงกาง น้ำตกตาไต
ก่อนท่ีจะแวะท่ีคาสิโนเกาะกงและซื้ อสินค้า duty free

https://www.facebook.com/meetthesearesort/
https://www.google.co.th/maps/dir/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Trat+23110/Cham+Yeam+Border+Check+Point,+National+Road+48,+Khum+Pak+Khlang,+Cambodia/Tatai+Waterfall,+Khum+Pak+Khlang,+Cambodia/@11.6980367,102.9012566,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3105d50275c7ef49:0x7cf7e529e5075eb0!2m2!1d102.8427594!2d11.8236809!1m5!1m1!1s0x31067b9add0691dd:0x23b279eba005b9f0!2m2!1d102.9102471!2d11.650566!1m5!1m1!1s0x31066df640ab8023:0xbd23d5af35651f8b!2m2!1d103.097291!2d11.5869547!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียวเช้า - บ่าย

ไหว้พระ หลวงพ่อหมึก วัดเสาธง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่
เป็นท่ีนับถือมากในปัจจุบันและอดีต
ข้ามสะพานสงัมตึม แม่น้ำครางครนืเชื่อมต่อกับปากอ่าวปากคลอง
บางคะยัก เท่ียวชมป่าโกงกางซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากๆมีพื้ นท่ี 25,000
ไรใ่หญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
น้ำตกตาไต น้ำตกท่ีสวยท่ีสุดของกัมพูชา เป็นน้ำตกลานหนิขนาดใหญ่
คาสิโนเกาะกง แวะเลือกซื้ อสินค้า duty free มีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย เช่น
น้ำหอม บุหรี ่เหล้า ไวน์ ขนม เสื้ อผ้า รองเท้า อีกท้ังคุณยังสามารถไปเสี่ยงโชคได้อีก
สักการะกรมหลวงชุมพรบน เรอืรบหลวง(เสด็จเตี่ย)ท่ีสำนักสงฆ์หาดทรายแดง
ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม 100 ปี,เขาท่านก๋ง
 แวะซื้ อของฝากท่ีตลาดสดคลองใหญ่ ไข่เค็มแดงแป๊ด ขนมถิ่น

อาหาร เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน    ร้านอาหาร

เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

ท่ีพัก  พบทะเลโฮเทล & รีสอร์ท

วันท่ี 2
รสีอร์ท - เกาะกง - สะพานสงัมตึม - ป่าโกงกาง - น้ำตกตาไต - คาสโินเกาะกง

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับภูมิลำเนา

https://www.facebook.com/meetthesearesort/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Tr
at+23110/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B
8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%
B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%
E0%B8%84%E0%B8%A3/@13.2202132,101.2281799,8.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1
s0x3105d50275c7ef49:0x7cf7e529e5075eb0!2m2!1d102.8427594!2d11.8236809!1m5!1m1!
1s0x3103760bec547243:0xc7d8432079ce1781!2m2!1d102.1038546!2d12.61134!1m5!1m1!
1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!3e0?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

07.30    รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
จากน้ันพักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
11.00    เตรยีมตัวเช็คเอาท์ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พักผ่อนเล่นกิจกรรมตามอัธยาศัย  ขี่จักรยานเท่ียวหมู่บ้านชาวประมง
พายเรอืคายักหน้าหาด เล่นน้ำท่ีสระว่ายน้ำ พร้อมสไลด์เดอร์

อาหาร เช้า     ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับภูมิลำเนา

ราคารวม

ห้องพัก 2 คืน  (ห้องแสตนดาร์ด สำหรับ 2 – 3 ท่าน ,ห้องแฟมิลี่ สำหรับ 4 ท่าน)
อาหาร 5 ม้ือ
welcome drink 
เท่ียวเกาะกง one day trip
ค่าเข้าชมอุทยาน บางคายัก
ไกด์กัมพูชาพูดไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/Meet+The+Sea+Resort,+89+Moo+5,+Khlong+Yai,+Trat+23110/%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3/@13.2202132,101.2281799,8.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3105d50275c7ef49:0x7cf7e529e5075eb0!2m2!1d102.8427594!2d11.8236809!1m5!1m1!1s0x3103760bec547243:0xc7d8432079ce1781!2m2!1d102.1038546!2d12.61134!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!3e0?hl=en


ดำเนนิการการข้ามแดน ( เข้า-ออก )
ฟรกีิจกรรมต่างๆ ขี่จักรยาน พายเรอืคายัค

กิจกรรมเพิ่มเติม 

กิจกรรมwork shop ทำขนมถิ่น อาหารถิ่นเมือง 

ราคาไมร่วม

ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/trad-khong-yai-/1145

https://www.atsiamtour.com/trad-khong-yai-/1145
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