 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 18 ธ.ค. 2020 12:24

แพค็ เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี อาณาเล รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองจากกทม - ท่าเรอื แหลมศอก.
Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอื แหลมศอก - เกาะกูด
ลงเรอื ลัดเลาะป่าไม้โกงกาง ชมหมบู่ ้ านบรเิ วณรมิ คลอง
เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
ดำน้ำชมปะการัง ที่บรเิ วณ เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ หรอื บรเิ วณอา่ วตมุ่ หนิ หาดตะเคียน
พายเรอื แคนู กีฬาชายหาด
เลน่ น้ำทะเล ดำน้ำบรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท
ตกหมึกยามคำ่ หน้ารสี อร์ท
หมายเหตุ

รสี อร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาดทรายแดง


ราคา
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

บังกะโลห้องพัดลม
บังกะโลปรับอากาศ
บังกะโลปรับอากาศ วีไอพี
บังกะโลปรับอากาศจากชุ ชี่


ราคา / คน
ต.ค.-พ.ค.
5,850
6,850
7,350
7,800

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมศอก ) - รสี อร์ท
กำหนดการ

กิจกรรม

เดินทางถึง จ.ตราด ด้วยตนเอง
09:30 พร้อมกันที่สำนักงานอาณาเลรสี อร์ท จังหวัดตราด
เพื่อเช็คอินและลงชื่อทำประกัน จากนั้ นลงเรอื Speed Boat
10:00 ออกเดินทางสู่เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ถึงอาณาเลรสี อร์ท เข้าที่พักและพักผอ่ นตามอัธยาศัย
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่ น้ำตกคลองเจ้า
พาลงเรอื ลัดเลาะป่าไม้โกงกาง ชมหมบู่ ้ านบรเิ วณรมิ คลองสนู่ ้ ำตกคลองเจ้า
เดินเล่นแถวชายหาด สนกุ สนานกับกิจกรรมทางน้ำ พายเรอื แคนอู อกกำลังกาย
กีฬาชายหาด เล่นน้ำทะเล บรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท หรอื ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมศอก ) - รสี อร์ท
อาหาร
กลางวั น ห้องอาหารรีสอร์ท
16:00
เย็น

ทานอาหารวา่ ง
อาหารทะเลสด ๆ แบบไมอ่ ั้ น

วันที่ 2

กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง
กำหนดการ

กิจกรรม

10:00 ลงเรอื มงุ่ หน้าสหู่ มเู่ กาะรังเพื่อ ไปดำน้ำดูปลา ชมปะการัง
15:00 กลับถึงทีพ่ ั ก
ลงเรอื มงุ่ หน้าสหู่ มเู่ กาะรังเพื่อ ไปดำน้ำดปู ลา ชมปะการังที่บรเิ วณเกาะกระ
เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ หรอื บรเิ วณอ่าวตุ่มหนิ หาดตะเคียน
ทั้ งนี้การพาไปดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพคลื่นลมในวันนั้ นด้วย
กลับถึงที่พัก สนกุ สนานกันต่อกับกิจกรรมทางน้ำ
สามารถลองตกปลา ตกหมึกยามคำ่ ได้ที่บรเิ วณด้านหน้ารสี อร์ท

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท
กลางวั น อาหารกลางวั นทีเ่ กาะรั ง

วันที่ 3

15.00

ทานอาหารวา่ ง

เย็น

อาหารทะเลสด ๆ แบบไมอ่ ั้ น

รสี อร์ท - เดินทางกลับ

วันที่ 3

รสี อร์ท - เดินทางกลับ
กำหนดการ

07:00
09:00
10:00
11:00

รับประทานอาหารเช้า ผักผ่อนตามอัธยาศัย
เตรยี มตัวเดินทางกลับ
เรอื ออกจากเกาะกูด สู่ท่าเรอื แหลมศอก
เดินทางถึงทา่ เรอื แหลมศอก โดยสวัสดิภาพ

อาหาร
เช้า ห้องอาหารรีสอร์ท

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 2 คืน
คา่ อาหาร 6 มื้ อ + อาหารวา่ ง 2 มื้อ
ค่าเรอื Speed Boat ไป-กลับ ท่าเรอื แหลมศอก - เกาะกูด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ เข้าอทุ ยานแหง่ ชาติหมเู่ กาะรัง ในทรปิ ดำนำ่ (คนไทย 40 บาท/ทา่ น ตา่ งชาติ 200 บาท/ทา่ น)
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
เด็กอายไุ มเ่ กิน 10 ขวบ คิด 75 % ของราคาผ้ ใู หญ่
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
กิจกรรมพิเศษ (คิดคา่ บริการ)

ดำน้ำลึก (Scuba), Banana Boat, ล่องเรอื ชมหงิ่ ห้อย, รถมอเตอร์ไซด์, เบ็ดตกปลา, เรอื ตกปลา ไดหมึก
ข้อปฏิบัตริ สี อร์ท

น้ำแข็ง, โซดา, มีบรกิ ารฟรี ยกเว้น เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์, น้ำอัดลม
ห้ามนำสัตว์เลี้ ยงเข้ามายังรสี อร์ท

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

