 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 11 พ.ย. 2020 16:14

แพค็ เกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักท่ี มากะธานี รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป

เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมงอบ
Speed Boat รับ-สง่ ทา่ เรอื แหลมงอบ - เกาะหมาก
เลน่ น้ำทะเลหน้ารสี อร์ท
ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ
หมายเหตุ

รสี อร์ท มีสระวา่ ยน้ำ
ติดชายหาดอา่ วกระทิง



ราคา
ห้องพัก / จำนวนผ้ เู ดินทาง
พักห้อง Beach Front Villa 2 คน
พักห้อง Sea View Deluxe 2 คน

3,700
3,300

ราคา / คน
พย., กพ. - พค

พั กห้อง Beach Front Villa 2 คน

4,700

พั กห้อง Sea View Deluxe 2 คน

4,000

พั กห้อง Beach Front Villa 2 คน
พั กห้อง Sea View Deluxe 2 คน

รายละเอียด

วันที่ 1

มิย - ตค

ห้องพัก / จำนวนผ้ เู ดินทาง

ห้องพัก / จำนวนผ้ เู ดินทาง



ราคา / คน

กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ (เดินทางเอง)

ราคา / คน
ธค - มค
5,200
4,300

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ (เดินทางเอง)
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/%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0
%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%8
0%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%
B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%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%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A+Laem+Ngop+District,+Trat
+23120/@12.7927907,101.0941071,8.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29d8271af
af03:0x30100b25de24fe0!2m2!1d100.6087118!2d13.8241729!1m5!1m1!1s0x31046ad87e9
8bc87:0x63fc934da8bc4ad5!2m2!1d102.3925449!2d12.1707385!3e0?hl=en

กำหนดการ
ออกเดินทางจากภูมลิ ำเนา สู่ทา่ เรือแหลมงอบ จั งหวั ดตราด
10:30 และ 14:00 เรือสปีดโบ๊ทลีลาวดี ออกจากทา่ เรือแหลมงอบ เพื อเดินทางสู่ทา่ เรือมากะธานี มีเรือ 2 รอบเทา่ นั้ น
11:15 และ 14:45 เดินทางถึ งทา่ เรือมากะธานี รีสอร์ท
Welcome Drink เช็คอินทีพ่ ั ก

กิจกรรม
อิสระกิจกรรมรอบๆรีสอร์ท เชน่ วา่ ยน้ำทีส่ ระวา่ ยน้ำ เลน่ น้ำทะเล พายเรือคายั ค ปั่นจั กรยาน

อาหาร
เย็น อิสระทานเอง

วันที่ 2

รสี อร์ท - ดำน้ำชมปะการัง ( ชว่ ง Low Season ไมม่ ีดำน้ำ )

วันที่ 2

รสี อร์ท - ดำน้ำชมปะการัง ( ชว่ ง Low Season ไมม่ ีดำน้ำ )
กำหนดการ
07:00 - 09:00 รั บประทานอาหารเช้า
09:00 - 15:00 ดำน้ำดูปะการั ง ทีห่ มูเ่ กาะรั ง พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
กิจกรรมดำน้ำดูปะการั ง ทีห่ มูเ่ กาะรั ง

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท

กลางวั น อาหารกลอ่ ง ระหวา่ งการดำน้ำ

วันที่ 3

รสี อร์ท - ท่าเรอื แหลมงอบ - เดินทางกลับ โดยสวัสด์ ิภาพ
กำหนดการ
07:00 - 10:00 รั บประทานอาหารเช้า อิสระทำกิจกรรมตามอั ธยาศัย และเตรียมเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์
08:00 / 11:30 เรือสปีดโบ๊ทลีลาวดี ออกจากทา่ เรือมากะธานี เพื อเดินทางสู่ทา่ เรือแหลมงอบ มีเรือ 2 รอบเทา่ นั้ น
08:45 / 12:15 ถึ งทา่ เรือแหลมงอบ โดยสวั สดิภาพ

กิจกรรม
อิสระกิจกรรมรอบๆรีสอร์ท เช่น วา่ ยน้ำทีส่ ระวา่ ยน้ำ เล่นน้ำทะเล พายเรือคายั ค ปั่นจั กรยาน

อาหาร
เช้า ห้องอาหารรีสอร์ท

ราคานี้รวม
คา่ ทีพ่ ั ก 2 คืน พั ก 2 คน / ห้อง

คา่ อาหาร 3 มื้อ เช้า 2 มื้อ กลางวั น 1 มื้อ ระหวา่ งดำน้ำ
คา่ เรือไป-กลั บ เรือสปีดโบ๊ทลีลาวดี ทา่ เรือแหลมงอบ - ทา่ เรือมากะธานี
คา่ บริการ ดำน้ำ ดูปะการั ง พร้อมอุปกรณ์
ราคานี้ไมร่ วม
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ราคาเด็ก
เด็กอายุ 1-3 ปี ไมเ่ สียคา่ ใช้จา่ ย

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/309

