 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 ต.ค. 2020 16:39

แพค็ เกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักท่ี ซนิ นามอ่ น อาร์ต รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
Speed Boat รับ-สง่ ทา่ เรอื แหลมงอบ - เกาะหมาก
ชมสวนสัตว์เปิด บนเกาะกระดาด
ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ
ตกหมึกที่ปลายสะพานสฝู่ ั น
หมายเหตุ

รสี อร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาดอ่าวตาล


ราคา

ราคา



เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

ราคา / คน
ต.ค.-พ.ย./ก.พ-พ.ค.

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

5,950
6,600
7,200
8,450
9,500

เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

ราคา/คน/ธ.ค.-ม.ค
11-16 เม.ย./วันหยดุ ยาว

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

6,850
7,350
7,850
8,850
10,900

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมงอบ) - รสี อร์ท

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมงอบ) - รสี อร์ท
แผนที่

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
ออกเดินทางจากภูมลิ ำเนา สู่ทา่ เรือแหลมงอบ จั งหวั ดตราด
11:00 ถึ งทา่ เรือแหลมงอบ เตรียมสัมภาระพร้อมทีจ่ ะลงเรือเดินทางสูเ่ กาะหมาก
12:00 เดินทางถึ งรีสอร์ท พร้อมรั บเครือ่ งดืม่ ต้อนรั บ และผ้าเย็นเช็ดหน้า
14:00 เช็คอินเข้าทีพ่ ั ก พั กผอ่ นตาอั ธยาศัย
15:00 ลงเรือเดินทางสู่เกาะกระดาด

กิจกรรม

 ลงเรือเดินทางสู่เกาะกระดาด ชมกวางบนเกาะกระดาดด้วยรถแทร็กเตอร์ ผ่านฝูงกวางทีก่ ินหญ้า
มุง่ หน้าสูท่ ้ ายเกาะเพื ่อเก็บภาพบรรยากาศกั บหาดทรายขาว

และต้นมะพร้าวโบราณ ทีม่ อี ายุกวา่ 100 ปี อีกหนึ่งจุดที่ Unseen Thailand เวลาสมควร กลั บ

หลั งอาหารเย็น เดินเล่นพั กผ่อนบริเวณสะพานสู่ฝัน ทีท่ อดยาวจากหน้ารีสอร์ทไปในทะเลกวา่ ครึง่ กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวยามคำ่ คืนทีส่ วยงามสุดๆ

อาหาร
เย็น ห้องอาหารรีสอร์ท

วันที่ 2

วา่ ยน้ำดูปะการัง – พายเรอื คายัค – ตกหมึก
การเดินทาง
09:00 เดินทางโดย Speedboat ไปดำน้ำดูปะการั งของหมูเ่ กาะตา่ งๆ
เดินทางสู่กิจกรรมดำน้ำ และหากไมส่ ามารถไปดำน้ำได้ ทางรีสอร์ทจะพาไปเทีย่ วเกาะขาม เกาะเล็กๆ ทีม่ หี ินภูเขาไฟตั้ งอยูด่ ้ วยธรรมชาติทสี่ รรค์สร้างอยา่ งลงตั ว
ตั ดกั บหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม ถ้าน้ำลงจะเห็นทะเลแหวก

กิจกรรม
เดินทางโดย Speedboat ไปดำน้ำดูปะการั งของหมูเ่ กาะตา่ งๆ
15:30 เดินทางกลั บรีสอร์ท พั กผ่อนตามอั ธยาศัย เล่นน้ำหน้าหาด พายเรือคายั ค
กิจกรรมแนะนำ ตกหมึกทีป่ ลายสะพานสู่ฝัน ติดตอ่ สอบถามอุปกรณ์การตกหมึก เหยื ่อล่อ ได้ทรี่ สี อร์ท

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารรสี อร์ท
ระหวา่ งการดำน้ำดูปะการัง
ห้องอาหารรสี อร์ท

วันที่ 3

รสี อร์ท - เดินทางกลับ
การเดินทาง
09:00 หลั งอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เดินทางออกจากรีสอร์ท
12:00 เดินทางกลั บฝั่งตราด การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงรอบเรือ

กิจกรรม
เดินเล่นรอบๆรีสอร์ทชมสวน วา่ ยน้ำ ถ่ายรูป พายเรือคายั ค จนถึ งเวลาเดินทางกลั บ

อาหาร
เช้า ห้องอาหารรีสอร์ท

ราคานี้รวม
คา่ ทีพ่ ั ก 2 คืน
เรือสปีดโบ๊ท ไป-กลั บ ระหวา่ งทา่ เรือแหลมงอบ หรือทา่ เรือ แหลมศอก ไปยั งเกาะหมาก
อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวั น 1 มื้อ และเย็น 2 มื้อ
คา่ ดำน้ำชมปะการั ง หมูเ่ กาะรั ง
พายเรือคายั ค
สระวา่ ยน้ำกลางแจ้ง
ราคานี้ไมร่ วม
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตั วอืน่ ๆ เชน่ รูมเซอร์วสิ , มินิบาร์ เป็นต้น
เงื ่อนใขพิเศษ
ชาร์จเพิ่ม คนละ 1200-1500 คา่ กาล่าดินเนอร์ คืนวั นที่ 31 ธั นวาคม 2563
พั กอย่างตำ่ 2 ทา่ น ตอ่ ห้อง และไมเ่ กิน 4 ทา่ น
ฟรีสำหรั บเด็กอายุตำ่ กวา่ 4 ปี ทีพ่ ั กกั บผู้ปกครองโดยไมเ่ สริมเตียง
เด็กอายุ 5 - 9 ปี ทีพ่ ั กกั บผู้ปกครองโดยไมเ่ สริมเตียง ราคา 2,900 บาท /คน
เด็กอายุ 10 - 11 ปี ทีพ่ ั กกั บผู้ปกครองโดยไมเ่ สริมเตียง ราคา 3,800 บาท /คน

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

