 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 ธ.ค. 2020 12:05

แพค็ เกจดำน้ำ ตกหมึก รอบเกาะเสม็ด ทำซาชิมิกลางทะเล
จอยทัวร์และเหมาลำ



ไฮไลท์ทริป

ลกู ค้าเดินทางจากรสี อร์ทที่พักยังทา่ เรอื หน้าดา่ นด้วยตัวเอง
เพลิดเพลินไปกับโลกไต้ทะเลและกิจกรรม

จัดแบบเหมาลำและจอยกร๊ ปุ
ดำน้ำดูปะการัง
ตกหมึก ตกปลา ทำซาชิมิสดๆกลางทะเล


ราคา

ราคา
รายละเอยี ดราคากร๊ ปุ จอย
Program



B

จอยทัวร์

ราคา / คน
600

รายละเอยี ดราคากร๊ ปุ เหมา

ราคา / ลำ

Program A กร๊ ปุ เหมาสว่ นตัว
Program C กร๊ ปุ เหมาสว่ นตัว

6,800
6,800

รายละเอียด

ProGram B

ตกปลาหมึก กินกันสดๆบนเรอื ไม้ ( กลางคืน )
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B
8%A7+Bangkok/Ban+Phe+sub+distric+pier.,+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0
%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87,+Phe,+Mueang+Rayong+District,+Rayon
g+21160/@13.2291816,100.4588097,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29d
8271afaf03:0x30100b25de24fe0!2m2!1d100.6087118!2d13.8241729!1m5!1m1!1s0x310306
b7ca23d3ff:0x196eedfa1da32ce9!2m2!1d101.4430198!2d12.6284425!3e0?hl=en

กำหนดการ
17:30 เดินทางสูท่ า่ เรือหน้าดา่ น ด้วยตั วเอง
18:00 เรือไม้แบบ Join ออกเดินทางสู่จุดตกปลา ตามทีไ่ ด้กำหนดไว้
22:30 เดินทางกลั บถึ งทา่ เรือหน้าดา่ น ลูกค้าเดินทางกลั บสู่รสี อร์ทพี่ ั กด้วยตั วเอง

กิจกรรม
18:00 - 22:30 ตกหมึกกินหมึกสดๆกั นบนเรือ โดยเรือไม้แบบ Join

ProGram B

ตกปลาหมึก กินกันสดๆบนเรอื ไม้ ( กลางคืน )
อุปกรณ์
อาหารและเค
รื่องดื่ม

คั นเบ็ดสำหรั บตกปลาหมึกบนเรือ พร้อมเหยื ่อ
อาหาร 1 มื้อ พร้อมทำปลาหมึกทีต่ กได้ให้ทานสดๆ
น้ำดืม่ + น้ำแข็งสำหรั บดืม่
ถั งแชเ่ ครือ่ งดืม่ สว่ นกลาง
เสื้ อชูชีพ
สอนการตกปลาเบื้ องต้น พร้อมผู้ดแู ลอยา่ งไกล้ชิด

หมายเหตุ

ProGram A

จำกัด Join ทรปิ 15 ทา่ น เทา่ นั้ นเพื่อเป็นการรักษาระยะหา่ ง

(กร๊ ปุ เหมาสว่ นตั ว)

โอมากาเสะ ทะเลไทย ตกปลา - ตกหมึก กินปลาดิบ สดุ ฟิน ( กลางวัน )
กำหนดการ
09:30 เดินทางสูท่ า่ เรือหน้าดา่ น ด้วยตั วเอง
10:30 เรือไม้ ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำ ตกปลา ตกหมึก
16:30 เดินทางกลั บถึ งทา่ เรือหน้าดา่ น ลูกค้าเดินทางกลั บสูท่ พี่ ั กด้วยตั วเอง

กิจกรรม
10:30 - 16:30 ตกปลา-ตกหมึก-ซาซิม-ิ Seafood BBQ กินปลาสดๆกั นบนเรือ โดยเรือไม้

อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม
คั นเบ็ดสำหรั บตกปลาบนเรือ พร้อมเหยื ่อ
อาหาร 1 มื้อ พร้อมทำปลาทีต่ กได้ให้ทานสดๆ
น้ำดืม่ + น้ำแข็งสำหรั บดืม่
ถั งแช่เครือ่ งดืม่ ส่วนกลาง
เสื้ อชูชีพ
สอนการตกปลาเบื้ องต้น พร้อมผู้ดแู ลอย่างไกล้ชิด

ProGram A

(กร๊ ปุ เหมาสว่ นตั ว)

โอมากาเสะ ทะเลไทย ตกปลา - ตกหมึก กินปลาดิบ สดุ ฟิน ( กลางวัน )
หมายเหตุ

ProGram C

จำกัดทรปิ ละ 12 ทา่ น เทา่ นั้ นเพื่อเป็นการรักษาระยะหา่ ง

(กร๊ ปุ เหมาสว่ นตั ว)

ตกปลา + ตกหมึก + ชมพระอาทิตย์ตกดิน
กำหนดการ
14:30 เดินทางสูท่ า่ เรือหน้าดา่ น ด้วยตั วเอง
15:00 เรือไม้ ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำ ตกปลา ตกหมึก
21:00 เดินทางกลั บถึ งทา่ เรือหน้าดา่ น ลูกค้าเดินทางกลั บสู่ทพ่ี ั กด้วยตั วเอง

กิจกรรม
15:00 - 21:00 ตกปลา + ดำน้ำ + ตกหมึก + ชมพระอาทิตย์ตกดิน

อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม
คั นเบ็ดสำหรั บตกปลาบนเรือ พร้อมเหยื ่อ
น้ำดืม่ + น้ำแข็งสำหรั บดืม่
ถั งแชเ่ ครือ่ งดืม่ สว่ นกลาง
เสื้ อชูชีพ
สอนการตกปลาเบื้ องต้น พร้อมผู้ดแู ลอยา่ งไกล้ชิด

หมายเหตุ

รูปภาพ

จำกัดทรปิ ละ 12 ทา่ น เทา่ นั้ นเพื่อเป็นการรักษาระยะหา่ ง

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-samet/1164

