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แพค็เกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ ซนินาม่อน อาร์ต รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมงอบ - เกาะหมาก
ชมสวนสัตว์เปิด บนเกาะกระดาด
ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ
ตกหมึกท่ีปลายสะพานสู่ฝัน

หมายเหตุ

รสีอร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาดอ่าวตาล

 ราคา



ราคา

เดินทางต้ังแต่ 2 คน ราคา / คน
ต.ค.-พ.ย./ก.พ-พ.ค. 

พักห้อง  Garden View 5,950

พักห้อง   Autumm Leaf 6,600

พักห้อง   Pool Side View  7,200

พักห้อง  The Beach Front  8,450

พักห้อง  Pool Hut Villa  9,500

เดินทางต้ังแต่ 2 คน ราคา/คน/ธ.ค.-ม.ค
11-16 เม.ย./วันหยดุยาว

พักห้อง  Garden View 6,850

พักห้อง  Autumm Leaf 7,350

พักห้อง  Pool Side View 7,850

พักห้อง The Beach Front 8,850

พักห้อง  Pool Hut Villa 10,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมงอบ) - รสีอร์ท



แผนท่ี 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

การเดินทาง
 ออกเดนิทางจากภูมลิำเนา สู่ทา่เรือแหลมงอบ จังหวัดตราด

11:00    ถึงทา่เรือแหลมงอบ เตรยีมสัมภาระพร้อมทีจ่ะลงเรือเดนิทางสู่เกาะหมาก

12:00    เดนิทางถึงรสีอร์ท พร้อมรับเครือ่งดืม่ต้อนรับ และผ้าเย็นเช็ดหน้า

14:00   เช็คอนิเข้าทีพั่ก พักผ่อนตาอัธยาศัย

15:00   ลงเรือเดนิทางสู่เกาะกระดาด 

กิจกรรม
 ลงเรือเดนิทางสู่เกาะกระดาด ชมกวางบนเกาะกระดาดด้วยรถแทรก็เตอร์ ผ่านฝูงกวางทีกิ่นหญ้า

มุง่หน้าสู่ท้ายเกาะเพ่ือเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทรายขาว และต้นมะพร้าวโบราณ ทีม่อีายุกวา่100 ปี อกีหน่ึงจุดที ่Unseen Thailand  เวลาสมควร กลับ

หลังอาหารเย็น เดนิเล่นพักผ่อนบรเิวณสะพานสู่ฝัน ทีท่อดยาวจากหน้ารสีอร์ทไปในทะเลกวา่ครึง่กิโลเมตร เป็นจุดชมววิยามคำ่คืนทีส่วยงามสุด  ๆ

อาหาร  

เย็น       ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมงอบ) - รสีอร์ท

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7+Bangkok/%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1+%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+Laem+Ngop+District,+Trat+23120/@12.7927907,101.0941071,8.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29d8271afaf03:0x30100b25de24fe0!2m2!1d100.6087118!2d13.8241729!1m5!1m1!1s0x31046ad87e98bc87:0x63fc934da8bc4ad5!2m2!1d102.3925449!2d12.1707385!3e0?hl=en


วันท่ี 2
ว่ายน้ำดูปะการัง – พายเรอืคายัค – ตกหมึก

การเดินทาง
09:00  เดนิทางโดย Speedboat ไปดำน้ำดปูะการังของหมูเ่กาะตา่งๆ

เดนิทางสู่กิจกรรมดำน้ำ และหากไมส่ามารถไปดำน้ำได้ ทางรสีอร์ทจะพาไปเทีย่วเกาะขาม เกาะเล็ก  ๆทีม่หิีนภูเขาไฟต้ังอยู่ด้วยธรรมชาตทิ ีส่รรค์สร้างอย่างลงตัว

ตัดกับหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม ถ้าน้ำลงจะเห็นทะเลแหวก 

กิจกรรม
เดนิทางโดย Speedboat ไปดำน้ำดปูะการังของหมูเ่กาะตา่งๆ

15:30    เดนิทางกลับรสีอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาด พายเรือคายัค 

กิจกรรมแนะนำ ตกหมึกทีป่ลายสะพานสู่ฝัน ตดิตอ่สอบถามอปุกรณ์การตกหมึก เหย่ือล่อ ได้ทีร่สีอร์ท

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    ระหว่างการดำน้ำดูปะการัง
เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

การเดินทาง
09:00    หลังอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เดนิทางออกจากรสีอร์ท

12:00     เดนิทางกลับฝ่ังตราด   การเดนิทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงรอบเรือ 

กิจกรรม
เดนิเล่นรอบๆรสีอร์ทชมสวน วา่ยน้ำ ถ่ายรปู พายเรือคายัค จนถึงเวลาเดนิทางกลับ

อาหาร
เช้า     ห้องอาหารรสีอร์ท



ราคาน้ีรวม

คา่ทีพั่ก 2 คืน 

เรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ ระหวา่งทา่เรือแหลมงอบ หรือทา่เรือ แหลมศอก ไปยังเกาะหมาก

อาหารเช้า 2 ม้ือ กลางวัน 1 ม้ือ และเย็น 2 ม้ือ

คา่ดำน้ำชมปะการัง หมูเ่กาะรัง

พายเรือคายัค

สระวา่ยน้ำกลางแจ้ง

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 %

คา่ใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ  เช่น รมูเซอร์วสิ, มนิิบาร์ เป็นต้น

เงื่อนใขพิเศษ

ชาร์จเพ่ิม คนละ 1200-1500 คา่กาล่าดนิเนอร์ คืนวันที ่31 ธันวาคม 2563

พักอย่างตำ่ 2 ทา่น ตอ่ห้อง และไมเ่กิน 4 ทา่น

ฟรสีำหรับเดก็อายุตำ่กวา่ 4 ปี ทีพั่กกับผู้ปกครองโดยไมเ่สรมิเตยีง

เดก็อายุ 5 - 9 ปี ทีพั่กกับผู้ปกครองโดยไมเ่สรมิเตยีง ราคา 2,900 บาท /คน

เดก็อายุ 10 - 11 ปี ทีพั่กกับผู้ปกครองโดยไมเ่สรมิเตยีง ราคา 3,800 บาท /คน

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/413

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/413

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

