 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 ส.ค. 2018 10:28

แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี อาณาเล รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
เดินทางโดย Speed Boat จากทา่ เรอื แหลมศอก - เกาะกดู
นำลงเรอื ลัดเลาะป่าไม้โกงกาง ชมหมบู่ ้ านบรเิ วณรมิ คลองนำ
เล่นน้ำตกที่น้ำตกคลองเจ้า พายเรอื แคนอู อกกำลังกาย กีฬา ชายหาด
เลน่ น้ำทะเลดำน้ำชมฝูงปลา และหอยมือเสือบรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท
ดำน้ำดูปลาชมปะการัง ที่บรเิ วณ เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ หรอื บรเิ วณอ่าวตุ่มหนิ หาดตะเคียน
ตกหมึกยามคำ่ ได้ที่บรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท

หมายเหตุ
รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาด



ราคา
แพค็ เกจ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

ราคา/คน
ต.ค. 61 - พ.ค. 62

พักที่บังกะโลห้องพัดลม
พักที่บังกะโลปรับอากาศ
พักที่บังกะโลปรับอากาศ วีไอพี
พักที่บังกะโลปรับอากาศพิเศษ จากชุ ชี่

แพค็ เกจ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

5,850.6,850.7,350.7,800.-

ราคา/คน
มิ.ย. - ก.ย. 61
(Low Season - งดดำน้ำ
งดจัดแบบแพ็กเกจ)

พักที่บังกะโลห้องพัดลม
พักที่บังกะโลปรับอากาศ
พักที่บังกะโลปรับอากาศ วีไอพี
พักที่บังกะโลปรับอากาศพิเศษ จากุชชี่
** เดินทางช่วง วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดยาว ชาร์จเพิ่ม 1,000 บาท ต่อคน


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด (เดินทางเอง)

5,350.6,350.6,850.7,350.-

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด (เดินทางเอง)
การเดินทาง 00:00 เดินทางถึงจ.ตราดด้วยตนเอง
08:00 พบกันที่สำนักงาน อาณาเลรสี อร์ท จังหวัดตราด เดินทางจากทา่ เรอื ด้วย Speed
Boat
10:00 เดินทางไปสู่เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึงอาณาเลรสี อร์ท
เข้าที่พักและผักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงเที่ย ง 12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในรสี อร์ท
ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำ

หลังจากนั้ นเดินเลน่ พักผอ่ นบรเิ วณรสี อร์ท พออาหารยอ่ ยทำกิจกรรมชว่ งบา่ ย
หลังอาหาร... พาลงเรอื ลัดเลาะป่าไม้โกงกาง ชมหมู่บ้านบรเิ วณรมิ คลองสู่น้ำตกคลองเจ้า
เล่นน้ำตก
แดดลม่ เดินเลน่ แถวชายหาด สนกุ สนานกับกิจกรรมทางน้ำ พายเรอื แคนอู อกกำลังกาย
กีฬา ชายหาด เลน่ น้ำทะเล บรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ทหรอื ผักผอ่ นตามอัธยาศัย
19:00 พบกับอาหารมื้อคำ่ เรามี อาหารทะเลสด ๆ ให้คณุ รับประทานแบบไมอ่ ั้ น

วันที่ 2

รสี อร์ท-กิจกรรม
ช่วงช้า 07:00 รับประทานอาหารเช้า
10:00 ลงเรอื มงุ่ หน้าสหู่ มเู่ กาะรังเพื่อ ไปดำน้ำดูปลา ชมปะการังที่บรเิ วณเกาะกระ เกาะยักษ์
เกาะมะปรงิ หรอื บรเิ วณอา่ วตมุ่ หนิ หาดตะเคียน
ทั้ งนี้การพาไปดำน้ำต้องขึ้นอยกู่ ั บความเหมาะสมของสภาพคลื่นลมในวันนั้ นด้วย
ช่วงเที่ย ง 12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะรัง
ช่วงบ่าย พักผอ่ นชมความสวยงาม ของเกาะรั ง และเลน่ น้ำที่ชายหาด ชว่ งบา่ ยดำน้ำชมปะการังตอ่
15:00 กลับถึงที่พัก รับประทานของวา่ งหลังจากนั้ นสนกุ สนานกันตอ่ กับกิจกรรมทางน้ำ

วันที่ 2

รสี อร์ท-กิจกรรม
ช่วงค่ำ 19:00 อิ่มเอมกับการรับประทานอาหารคำ่ อาหารทะเลเสิร์ฟแบบไมอ่ ิ่ม
ตามด้วยผลไม้ตามฤดูกาล คุณสามารถลองตกปลา ตกหมึกยามคำ่
ได้ที่บรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท
22:00 ปิดท้ายด้วยอาหารวา่ งรอบดึก ครัวอาณาเล

วันที่ 3

รสี อร์ท-กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

07:00 รับประทานอาหารเช้า ผักผอ่ นตามอัธยาศัย
10:30 เตรยี มตัวเดินทางกลับ
11:00 เรอื ออกจากเกาะกูด สทู่ า่ เรอื แหลมศอก
12:30 เดินทางถึงท่าเรอื แหลมศอก โดยสวัสด์ ิภาพ

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน
คา่ อาหาร 6 มื้ อ
คา่ เรอื Speed Boat (ไป-กลับ)
พาชมทัศนยี ภาพ และกิจกรรมตา่ ง ๆ ตามโปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวอื่น ๆ เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ คิด 75 % ของราคาผ้ ใู หญ่

กิจกรรมพิเศษ (คิดค่าบริการ)
ดำน้ำลึก (Scuba), Banana Boat, ล่องเรอื ชมหงิ่ ห้อย, รถมอเตอร์ไซด์, เบ็ดตกปลา, เรอื ตกปลา ไดหมึก
ข้อปฎิบัติรสี อร์ท
เครือ่ งดื่มทกุ ชนดิ เชน่ น้ำแข็ง, โซดา, น้ำอัดลม, มีบรกิ ารฟรี ยกเว้น เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามนำสัตว์เลี้ ยงเข้ามายังรสี อร์ท
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/349

