
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 18 ธ.ค. 2020 12:23

แพค็เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักที่ ปเีตอร์แพน รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองจากกทม - ท่าเรอืแหลมศอก.

Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
พายเรอืคายัค 
ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะรัง
ล่องเรอืชมหิง่ห้อยในคลองเจ้า
ชมโชว์ควงกระบองไฟ
อาหารเย็น บุฟเฟ่ต์กระทะร้อน และ บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ ดส์ บาร์บีคิว

หมายเหตุ



รสีอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำรวม มีสระว่ายน้ำส่วนตัว สำหรับห้องพักแบบ Pool side
ติดชายหาดคลองเจ้า

 ราคา

เดินทางต้ังแต่  2 คน ราคา / คน
ต.ค - พ.ค.

Garden view - coral        พัก 2 คน 7,900

Garden view - mermaid  พัก 2 คน 7,900

Canal view villa - sea fan พัก 2 คน 9,100

Pool side villa - star fish   พัก 2 คน 9,100

Pool side villa - seahorse พัก 2 คน 9,800

Beach front-anemone fish พัก2คน 10,400

Garden view - sponge     พัก 4 คน 7,800

Canal view villa - crab      พัก 4 คน 7,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A
B%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B
8%87+Bangkok/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A8
%E0%B8%AD%E0%B8%81+Ao+Yai,+Mueang+Trat+District,+Trat/@12.9078556,101.01811
08,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30e29e7a2ede9915:0x30100b25de24e90
!2m2!1d100.5864793!2d13.7699094!1m5!1m1!1s0x31043a303d624a91:0xee7847449e1ca1
9d!2m2!1d102.5845558!2d12.0443278?hl=en

กำหนดการ
ลูกค้าออกเดนิทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

11:45    ออกเดนิทางจากทา่เรือแหลมศอก ไปยังรสีอร์ท (1 ช่ัวโมง) ประเภทเรือและเวลาเรือ อาจมกีารเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กับทางรสีอร์ท  

12:45  ถึงรสีอร์ท ต้อนรับลูกค้าด้วย Welcome Drink น้ำสมุนไพรไทย
และเชิญท่านรับประทานอาหารเท่ียง

กิจกรรม
14:00    เดนิทางไปเทีย่วน้ำตกคลองเจ้า

16:00    กลับถึงรสีอร์ท รับประทานอาหารวา่ง

กิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือคายัค วอลเล่ย์บอลชายหาด หรือเล่นน้ำทีห่น้ารสีอร์ท

20:00    ล่องเรือชมห่ิงห้อยในคลองเจ้า หรือโชว์ควงกระบองไฟ จากน้อง  ๆทมีงาน

อาหาร กลางวัน     ห้องอาหารรสีอร์ท  (12.45 - 14.00)

อาหารวา่ง  หอ้งอาหารรสีอรท์ (16.00 - 17.00)

เย็น           เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ต์กระทะร้อน (18.30 - 20.30)

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
เกาะกูด - กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587+Bangkok/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581+Ao+Yai,+Mueang+Trat+District,+Trat/@12.9078556,101.0181108,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30e29e7a2ede9915:0x30100b25de24e90!2m2!1d100.5864793!2d13.7699094!1m5!1m1!1s0x31043a303d624a91:0xee7847449e1ca19d!2m2!1d102.5845558!2d12.0443278?hl=en


กำหนดการ
07:30    บุฟเฟต์อาหารเช้านานาชาติ

ดำน้ำชมปะการังน้ำต้ืน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอปุกรณ์ครบครัน ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิหมูเ่กาะรัง (เวลาสำหรับการทำกิจกรรม

ทางเจ้าหน้าทีจ่ะเป็นผู้แจ้งทีห่น้างาน)

กิจกรรม
ดำน้ำชมปะการัง ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะรัง

กิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรือคายัค เล่นวอลเล่บอลชายหาด หรือเล่นน้ำหน้ารสีอร์ท

20:00    ชมโชว์ควงกระบองไฟ

อาหาร เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท (07.30 - 10.00)

กลางวัน     บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และซีฟู๊ดส์ (11.30 - 14.00)

อาหารวา่ง   รับประทานอาหารวา่ง (15.30 - 17.00)

เย็น           เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด บาร์บีควิ  (18.30 - 20.30)

วันท่ี 2
เกาะกูด - กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

กำหนดการ
07:30   รับประทานอาหารเช้า
09.00   เตรยีมตัวเก็บสัมภาระ เพื่อเช็คเอ้าท์
09:30   เรอืออกจากรสีอร์ท  เดินทางกลับฝั่งตราด

อาหาร
เช้า     บุฟเฟ่ต์อาหารเช้านานาชาติ  

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน



ค่าอาหาร 6 ม้ือ + อาหารว่าง 2 ม้ือ
ค่าเรอืสปีดโบ๊ท รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
ดำน้ำตื้ นท่ีหมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์
เท่ียวน้ำตกคลองเจ้า

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น รมูเซอร์วิส , มินบิาร์ เป็นต้น

ข้อสังเกต

ห้องพักแต่ละแบบ สามารถพักเสรมิได้อีก 2 คน (เป็นท่ีนอนเสรมิ)
ราคาพักเสรมิ ผู้ ใหญ่ ท่านละ 6,200 บาท
ราคาพักเสรมิ เด็ก 3-5 ขวบ ท่านละ 3,100 บาท
ราคาพักเสรมิ เด็ก 6-10 ขวบ ท่านละ 4,650 บาท
พักเสรมิ เด็กต่ำกว่า 2 ขวบพักฟร ี1 ท่าน ต่อห้อง

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/219

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/219
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