 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 26 ธ.ค. 2018 15:23

แพค็ เกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักท่ี เกาะหมาก บรุ ฮี ั ท
เนเชอรัล รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
เดินทางโดย Speed Boat จากทา่ เรอื แหลมงอบ - เกาะหมาก
เลน่ น้ำทะเลหน้าบรเิ วณบ้านพัก
พายเรอื คายัด
วา่ ยน้ำพักผอ่ นที่สระน้ำ รสี อร์ท
ดำน้ำดูปลา ชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ

หมายเหตุ..
รีสอร์ทมี สระวา่ ยน้ำ

ติดชายหาด


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 2 ทา่ น

4,100.-

เวลาเรอื แหลมงอบ - เกาะหมาก

เวลาเรอื เกาะหมาก-แหลมงอบ

เวลาออก 10.30 - ลีลาวดี
เวลาออก 11.30 - สวนสขุ
เวลาออก 11.30 - ซีเทล
เวลาออก 13.00 - ปาหนัน
เวลาออก 14.00 - ลีลาวดี
เวลาออก 14.30 - ซีเทล
เวลาออก 14.30 - สวนสุข
เวลาออก 16.00 - ปาหนัน
แหลมศอก-เกาะหมาก
Catamaran
เวลาออก 10.40 ,14.00 - บญุ ศิริ

เวลาออก 08.00 - ลีลาวดี
เวลาออก 08.30 - ซีเทล
เวลาออก 09.00 - ปาหนัน
เวลาออก 10.00 - สวนสุข
เวลาออก 11.30 - ลีลาวดี
เวลาออก 12.30 - ซีเทล
เวลาออก 12.30 - สวนสุข
เวลาออก 13.30 - ปาหนัน
เกาะหมาก-แหลมศอก
Catamaran
เวลาออก 12.40 - บญุ ศิริ



รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ (เดินทางเอง)

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - ทา่ เรอื แหลมงอบ (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า

00:00 ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง
08:30 - 15.00 น. เดินทางถึงทา่ เรอื แหลมงอบ...
10:30 - 16.00 น.
เรอื ออกจากท่าเรอื แหลมงอบมุ่งสู่เกาะหมาก (ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าต้องการเดินทางกี่โมง..ตาม
ตารางเดินเรอื ด้านบน)
11:30 - 17.00 น. เดินทางถึงทา่ เรอื อา่ วนดิ

เที่ย ง
ช่วงบ่าย

เช็คอินบ้านพัก พักผอ่ นตามอัธยาศัย สนกุ สนานกับการเลน่ น้ำทะเลหน้าบรเิ วณบ้านพัก
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ลกู ค้าทานเอง
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ ำ

15:00 น. บรกิ ารรถมอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวชมวิวบนเกาะหมาก
18:30 น. อิสระทานอาหารคำ่ ที่ห้องอาหาร รสี อร์ท ลูกค้าทานเอง
หลังจากนั้ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

รสี อร์ท - ดำน้ำชมปะการัง (ช่วงมิถุนายน-15 ตุลาคม กิจกรรมดำน้ำต้องขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ)
ช่วงเช้า

08:00 รับประทานอาหารเช้า
09:30 บรกิ ารเรอื ออกดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์ เกาะหนิ ใบ
บรเิ วณอุทยานแหง่ ชาติหมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์
ในชว่ งเวลา Low Seasoan ตั้ งแตว่ ั นที่ 1 มิถูนายน - 15 ตุลาคม
การดำน้ำต้องขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ หากไมส่ ามารถดำน้ำได้ จะมีมอเตอร์ไซด์+น้ำมัน
ให้ลูกค้าขับเลน่ ชมวิวรอบเกาะตามอัธยาศัย

วันที่ 2

รสี อร์ท - ดำน้ำชมปะการัง (ชว่ งมิถุนายน-15 ตุลาคม กิจกรรมดำน้ำต้องขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ)
เที่ย ง
ช่วงบ่าย
ค่ ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ระหวา่ งการดำน้ำ
หลังจากกลับจากดำน้ำ พักผอ่ นตามอัธยาศัย
18:30 อิสระทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร รสี อร์ท ลูกค้าทานเอง
หลังอาหารพักผอ่ นตามอัธยาศัย
หากต้องการตกปลาหมึก จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติม (ติดตอ่ กับทางรสี อร์ทโดยตรง)

วันที่ 3

รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง 08:00 รับประทานอาหารเช้า
10:00 - 13.00 เตรยี มเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์
11:30 - 13.30 อำลา เกาะหมาก บุรฮี ั ท เนเชอรัล รสี อร์ท
เรอื นำคณะกลับสทู่ า่ เรอื แหลมงอบ
หมายเหตุ

12:30 - 14.30 คณะถึงทา่ เรอื แหลมงอบ โดยสวัสดภิ าพ
การเดินทางกลับขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะให้จองเรอื กลับเวลาเท่าใด

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวันๆที่ 2 ระหว่างดำน้ำ
คา่ เรอื ไป-กลับ เรอื เรว็ 30 ที่นัง่
ค่าบรกิ าร เรอื ดำน้ำ ดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์ หรอื

ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/409

