 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี ฌานตา รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
เดินทาง จังหวัดตราด-เกาะกดู โดยเรอื เรว็
เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า หมบู่ ้ านชาวประมง
เครือ่ งดื่ม ชา กาแฟ บรกิ าร 24 ชม.
ดำน้ำดูปะการังที่หมเู่ กาะรัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะทองหลาง

หมายเหตุ
รีสอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาด


ราคา

ราคา
แพค็ เกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

ราค/คน

พัก Shantaa Villa ( พัก 2 คน /ห้อง )
พัก Shantaa Villa ( พัก 3 คน /ห้อง )
พัก Shantaa Villa ( พัก 4 คน /ห้อง )
พัก Shantaa Sweet ( พัก 2 คน /ห้อง )
พัก Shantaa Extra Sweet ( พัก 2 คน /ห้อง )
พัก Shantaa Double Sweet ( พัก 4 คน /ห้อง )

จำนวนผ้ เู ดินทาง
เดินทางตั้ งแต่ 2 - 10 คน
เดินทางตั้ งแต่ 12 คน ขึ้นไป


7,800.7,300.6,800.8,800.9,800.9,800.-

วันและเวลาในการเดินทาง
เดินทางได้เฉพาะศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์
กำหนดวันเดินทางเองได้

รายละเอียด

วันที่ 1

เดินทางเองจาก กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ

วันที่ 1

เดินทางเองจาก กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ
ช่วงเช้า 10:00 เรอื จะออกเดินทางจากทา่ เรอื แหลมศอก จังหวัดตราด สเู่ กาะกูด
กรณุ ามาถึงทา่ เรอื ตรงเวลามิเชน่ นั้ นทา่ นต้องเดินทางด้วยเรอื รอบถัดไป
และจะต้องชำระคา่ เรอื เพิ่ม 500 บาท/คน
ระหวา่ งการเดินทางทา่ นสามารถชมความสวยงามของหมเู่ กาะเชน่ เกาะช้าง เกาะหมาก
เกาะกระดาด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
พนักงานจะรอต้อนรับท่านด้วยเครือ่ งดืมสมุนไพร
ก่อนรับประทานอาหารและเช็คอินเข้าห้องพัก
เวลาเช็คอิน 14:00 น. หากมีห้องวา่ งก็สามารถเช็คอินได้กอ่ นเวลา
หลังจากพักผอ่ นแล้ว เราจะออกเดินทางทอ่ งเที่ยวบนเกาะกูดโดยรถยนต์
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่จะแวะชม ได้แก่ น้ำตกคลองเจ้า เป็นสถานที่ที่พระเจ้าอยหู่ ั วรัชกาลที่ 6
เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ. 2454
หลังจากนั้ นลงเล่นน้ำที่หาดคลองเจ้า และเดินทางไปยัง หมู่บ้านอ่าวสลั ด
หมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่และสำคัญแหง่ หนึง่ ของเกาะกูด
ช่วงบ่าย บา่ ยแกๆ่ กลับถึงรสี อร์ท รับประทานอาหารวา่ งที่ Shantaa Restaurant
หลังจากนั้ นพักผอ่ นสบายๆเลือกสนกุ กับกิจกรรมตา่ งๆเชน่ เลน่ น้ำทะเลที่ชายหาดตะเภา
ดำดูปะการังน้ำตื้นบรเิ วณหน้ารสี อร์ท พายเรอื คายัคสำรวจป่าโกงกางบรเิ วณคลองหนิ ดำ
ขี่จักรยานชมธรรมชาติหรอื ผอ่ นคลายด้วยการนวดแผนไทยหรอื นวดฝ่าเท้า เป็นต้น
(สอบถามค่าบรกิ ารที่แผนกต้อนรับ)
ยามเยน็ รอชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดที่ Sunset Deck, Beach Bar
หรอื หน้าบ้านพักคุณเอง
ช่วงค่ำ รับประทานอาหารเย็น ในบรรยากาศแสนสบายที่ Shantaa Restaurant

วันที่ 2

กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง
ช่วงช้า ตืน่ เช้าด้วยควสมสดชื่นหลังจากนอนพักผอ่ นเต็มที่ Shantaa
พร้อมเสรฟิ อาหารเช้าอรอ่ ยๆตั้ งแต่ 07:30 น. เป็นต้นไป
ประมาณ 10:00 น. พร้อมลงรอื เที่ยวชมบรรยากาศของชายทะลฝั่งตะวันออก
ชมหมเู่ กาะน้อยใหญ่
กิจกรรมดำน้ำเรมิ่ ต้นด้วยการฝึกใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ก่อนลงดำน้ำที่หมู่เกาะยักษ์ กาะรัง
กาะทองหลาง แหล่งดำน้ำสำคัญของจังหวัดตราด
ช่วงเที่ย ง แวะรับประทานอาหารกลางวันรมิ ชายหาด หลังจากนั้ นเลน่ น้ำทะเลตามชายหาด
กอ่ นเดินทางกลับรสี อร์ท
ช่วงบ่าย ประมาณ 15:00 น. กลับถึงรสี อร์ทรับประทานอาหารว่าง
หลังจากนั้ นพักผ่อนตามสบายหรอื จะเลือกสนกุ กับกิจกรรมต่อจากวานนี้
ช่วงค่ำ ประมาณ 19:00 น. อาหารเย็นพร้อมเสรฟิ ในบรรยากาศแสนสบายที่ Shantaa Restaurant
กอ่ นเข้านอนพักผอ่ นอยา่ งมีความสุข

วันที่ 3

รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
ช่วงเช้า 07:30 รับประทานอาหารเช้า แล้วเก็บความสวยงาม ความประทับใจ ก่อนอำลา Shantaa
09:00 ลงเรอื เดินทางกลับจังหวัดตราด
ไมค่ ิดคา่ บรกิ ารสำหรับเด็กอายตุ ำ่ กวา่ 12 ปี (1 ทา่ น/ห้อง) พักห้องเดียวกับผ้ ปู กครอง
(ไมร่ วมอาหารเช้า) เด็กทา่ นที่ 2 ชำระราคา extra person.
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่คิดค่าอาหารเช้า
เด็กอายุ 5-11 ขวบ อาหารเช้า 350 บาท/ทา่ น
เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไป คิดราคา extra person รวมอาหารเช้า
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม

ค่าห้องพัก 2 คืน
คา่ อาหารแสนอรอ่ ย 8 มื้อ (2 BF/ 2 L/ 2 D/ 2 S)
เครือ่ งดื่มชา กาแฟ 24 ชม. (Coffee & Tea corner)
คา่ เรอื รับ-สง่ ทา่ เรอื จังหวัดตราด-เกาะกูด
ค่ารถ รับส่ง ท่าเรอื เกาะกูด-ฌานตา
นำเที่ยวเกาะกูด น้ำตกคลองเจ้า หมบู่ ้ านชาวประมง
ดำน้ำตื้นชมปะการัง ที่หมเู่ กาะรัง
เครือ่ งดื่มต้อนรับ ผลไม้ต้อนรับในห้องพัก
เรอื คายัค และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
คา่ ประกันการเดินทาง
ราคาสำหรั บเด็ก
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิม่ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/345

