 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 ตั้ งแต่ 2 คน พักท่ี
ซนิ นามอ่ น อาร์ต รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
Speed Boat จากทา่ เรอื แหลมงอบ หรอื ทา่ เรอื แหลมศอก ไปยังเกาะหมาก
ชมสวนสัตว์เปิด ชมกวาง บนเกาะกระดาด ด้วยรถแทรก็ เตอร์
พายเรอื คายัด เลน่ วอลเลย่ ์ บอลชายหาด
ดำน้ำดูปลา ชมปะการัง ที่บรเิ วณเกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ
อาหารเย็น Seafood, Thai Style และ BBQ Seafood
ตกหมึกที่ปลายสะพานสฝู่ ั นที่ ชินนามอ่ น รสี อร์ท

หมายเหตุ..

รีสอร์ท มีสระวา่ ยน้ำ

ติดชายหาด


ราคา
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคา/คน

พักห้อง Sea View
พักห้อง Autumm Leaf
พักห้อง Pool Side
พักห้อง The Beach Front
พักห้อง Pool Hut Villa

6,800.7,300.7,800.8,800.11,500.-

เวลาเรอื แหลมงอบ - เกาะหมาก
เวลาออก 10.30 - ลีลาวดี
เวลาออก 11.30 - สวนสุข
เวลาออก 11.30 - ซีเทล
เวลาออก 13.00 -ปานัน
เวลาออก 14.00 - ลีลาวดี
เวลาออก 14.30 - ซีเทล
เวลาออก 14.30 - สวนสขุ
เวลาออก 16.00 - ปาหนัน
แหลมศอก-เกาะหมาก
Catamaran
เวลาออก 10.40 ,14.00 - บุญศิริ

เวลาเรอื เกาะหมาก-แหลมงอบ
เวลาออก 08.00 - ลีลาวดี
เวลาออก 08.30 - ซีเทล
เวลาออก 09.00 - ปาหนัน
เวลาออก 10.00 - สวนสขุ
เวลาออก 11.30 - สีสาวดี
เวลาออก 12.30 - ซีเทล
เวลาออก 12.30 - สวนสขุ
เวลาออก 13.30 - ปาหนัน
เกาะหมาก-แหลมศอก
Catamaran
เวลาออก 12.40 - บุญศิริ



รายละเอียด

วันที่ 1

เดินทางเองจากกรงุ เทพฯ- ตราด - แหลมงอบ - สเู่ กาะหมาก ซินนาม่อน รสี อร์ท
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 น. ออกเดินทางจากภูมิลำเนา สู่ท่าเรอื แหลมงอบ จังหวัดตราด
00:00 น. ถึงทา่ เรอื แหลมงอบ เตรยี มสัมภาระพร้อมที่จะลงเรอื เดินทางสู่เกาะหมาก
12:00 น. เดินทางถึงรสี อร์ท พร้อมรับเครือ่ งดื่มต้อนรับ และผ้าเย็นเช็ดหน้า
ช่วงกลางวั น รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
14:00 น. เช็คอินเข้าที่พัก... เชิญพักผ่อนตามสบาย
หรอื จะเดินชมบรรยากาศโดยรอบรสี อร์ท
15:00 น. ลงเรอื เดินทางสเู่ กาะกระดาดใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
ชมสวนสัตว์เปิด (ชมกวาง) บนเกาะกระดาด ด้วยรถแทรก็ เตอร์ ผา่ นฝูงกวางที่กินหญ้า
มงุ่ หน้าสทู่ ้ ายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทรายขาว
ต้นมะพร้าวโบราณ ที่มีอายุกว่า100 ปี อีกหนึง่ จุดที่ Unseen Thailand
เวลาสมควร กลับจากเกาะกระดาดถึงรสี อร์ท
รับประทานอาหารวา่ ง ผอ่ นคลายกับกิจกรรมแนะนำเชน่ พายเรอื คายัค
เลน่ วอลเลย่ ์ บอลชายหาด ถา่ ยรปู เก็บภาพบรรยากาศที่รสี อร์ท
หรอื จะวาดรปู เราก็มีกระดาษกับสีน้ำให้

ช่วงค่ำ

ทางรสี อร์ทมีบรกิ าร รถจักรยานยนต์ให้เชา่ มีแผนที่ให้ไปแอ๊ดเวนเจอร์รอบเกาะหมาก
สอบถามราคาได้ที่รสี อร์ท หรอื จะกระโดดน้ำเลน่ ที่สระวา่ ยน้ำรปู ดวงตา คลายร้อน ***
สระน้ำมีกฎให้ใสช่ ดุ วา่ ยน้ำเทา่ นั้ น
18:00 น. รับประทานอาหารเยน็ Seafood, Thai Style แตจ่ ะเน้นอาหารทะเล
หลังอาหาร จะเดินเล่นพักผ่อนบรเิ วณสะพาน “สู่ฝัน” ทอดยาวจากหน้า เกาะหมาก
ซินนาม่อน รสี อร์ท ไปในทะเลกว่าครึง่ กิโล (จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยงามสุดๆ)

วันที่ 2

วา่ ยน้ำดูปะการัง – พายเรอื คายัค – ตกหมึก
ช่วงเช้า

07:00 รับประทานอาหารเช้า

หลั ง อาหาร หากไมส่ ามารถไปดำน้ำได้ ทางรสี อร์ทจะพาไปเที่ยวเกาะขาม เกาะเล็กๆ
ที่มีหนิ ภเู ขาไฟตั้ งอยดู่ ้ วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างอยา่ งลงตัว ตัดกับหาดทรายขาว
น้ำทะเลสีคราม ถ้าน้ำลงจะเหน็ ทะเลแหวก
ช่วงกลางวั น รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่
ช่วงบ่าย
หลังอาหาร แนะนำกิจกรรม วา่ ยน้ำ ดูปะการังน้ำตื้นของหมูเกาะตา่ งๆ
ช่วงค่ำ

15:30 น. รับประทานอาหารวา่ ง ผอ่ นคลายกับกิจกรรมแนะนำตา่ งๆ พายเรอื คายัค
18:00 รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood
กิจกรรมแนะนำ ตกหมึกที่ปลายสะพานสู่ฝัน ติดตอ่ สอบถามอุปกรณ์การตกหมึก
เหยื่อลอ่ ได้ที่รสี อร์ท

วันที่ 3

เช็คเอาท์ ถ่ายรปู เป็นที่ระลึก - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ช่วงเช้า

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรสี อร์ท
09:00 น. เช็คเอ้าท์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทางรสี อร์ท ก่อนเดินทางออกจากรสี อร์ท
เดินทางกลับฝั่งตราด
** การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงรอบเรอื **

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
เรอื สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ระหวา่ งทา่ เรอื แหลมงอบ หรอื ทา่ เรอื แหลมศอก ไปยังเกาะหมาก
เครือ่ งดื่มต้อนรับ

ค่าที่พัก 2 คืน
อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ และเย็น 2 มื้อ
ค่าดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะรัง
พายเรอื คายัค พร้อมสระวา่ ยน้ำกลางแจ้ง
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
เงื่อนใขพิเศษตา่ งๆ
พักอยา่ งตำ่ 2 ทา่ น ตอ่ ห้อง และไมเ่ กิน 4 ทา่ น
ฟรสี ำหรับเด็กอายตุ ำ่ กวา่ 4 ปี ที่พักกับผ้ ปู กครองโดยไมเ่ สรมิ เตียง
เด็กอายุ 5 - 9 ปี ที่พักกับผ้ ปกครองโดยไม
เ่ สรมิ เตียง ราคา 2,900 บาท /คน
ู
เด็กอายุ 10 - 11 ปี ที่พักกับผ้ ปู กครองโดยไม่เสรมิ เตียง ราคา 3,800 บาท /คน
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

