 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มือ่ : 24 ต.ค. 2018 10:00

แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี เกาะกูด คาบานา่



ไฮไลท์ทริป
Speed boat เดินทาง จังหวัดตราด – เกาะกูด
เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
เที่ยวเขาเรอื รบ
ดำน้ำดูปะการังที่ หมู่เกาะรัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะทองหลาง

หมายเหตุ
รีสอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาด


ราคา

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป

ราคา/คน
(ต.ค.61 - พ.ค.62)

พักห้อง Air VIP
เดินทางวันหยดุ ยาว/วันหยดุ นักขัตฤกษ์
ตา่ งชาติ ชาร์จเพิ่ม ทา่ นละ 200 บาท

แพค็ เกจ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป

5,600.5,800.-

ราคา/คน
มิ.ย. - ก.ย. (งดดำน้ำ)

พักห้อง Air VIP
เดินทางวันหยุดยาว/วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตา่ งชาติ ชาร์จเพิ่ม ทา่ นละ 200


5,100.5,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ทา่ เรอื แหลมศอก (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

ลูกค้าเดินทางทางสทู่ า่ เรอื แหลมศอกด้วยต้วยตัวเอง
13:00 ออกเดินทางจากทา่ เรอื แหลมศอก ด้วยเรอื ดว่ นปรับอากาศ (เฟอร์ร)ี่
14:15 ถึงท่าเรอื "เกาะกูด" หลังจากนั้ นนำท่านสู่รสี อร์ทด้วยรถ ถึงรสี อร์ท ต้อนรับท่านด้วย
Welcome Drink
15:30 เดินทางไปชม เลน่ น้ำตก
และสักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕) ที่น้ำตกคลองเจ้า
17:00 เดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารวา่ งที่รสี อร์ทเตรยี มไว้บรกิ ารทา่ น
จากนั้ นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอื จะเล่นน้ำที่ใสสะอาดหน้าชายหาดของเรา

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ทา่ เรอื แหลมศอก (เดินทางเอง)
ช่วงค่ำ

19:00 รับประทานอาหารค่ำ และรว่ มสนกุ กับกิจกรรมยามค่ำคืน ด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
(ร้องรวม)
อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 2

กิจกรรมดำน้ำ ชมปะการัง
ช่วงเช้า

08:00 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร เกาะกูดคาบานา่

ช่วงเที่ยง
ช่วงบ่าย

09:30 เดินทางล่องเรอื ชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมปะการัง บรเิ วณเกาะแรด - อ่าวตุ่ม
(โปรแกรมดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ)
ซึ่งเป็นแหลง่ ดำน้ำดูปะการังหลากหลาย และฝูงปลานานาชนดิ ที่สวยงาม
ซึ่งบรเิ วณนี้มีปลาชุกชุมมาก
เหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีท่สี ุดแหง่ หนึง่ ของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก
เชิญรับทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) บนเรอื และดำน้ำต่อ
15:00 เชิญรับประทานอาหารวา่ งที่รสี อร์ท จากนั้ นเชิญทา่ นพักผอ่ น หรอื เลน่ น้ำทะเลหน้าหาด
หรอื อาบแดดบนหาดทรายขาว ยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สดุ ที่ "เกาะกูดคาบานา่ "
19:00 รับประทานอาหารคำ่
ซึ่งทา่ นจะได้อิ่มอรอ่ ยกับอาหารทะเลสดๆ ทา่ มกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ
ฟังเสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง และสนกุ กับกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

ช่วงค่ำ

อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 3

รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

08:00 อรณุ สวัสด์ ิ บรกิ ารอาการเช้า ด้วยข้าวต้ม ขาว และอาหาร 4 อย่าง
10:00 อำลาที่พัก นำทา่ นเดินทางกลับสจู่ ั งหวัดตราด
11:15 ถึงท่าเทียบเรอื แหลมศอก... ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านพัก โดยสวัสดิภาพ

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ เรอื ดว่ นปรับอากาศ ไป-กลับ (เฟอร์ร)ี่
คา่ ห้องพัก 2 คืน (แอร์ ทีวี น้ำอนุ่ )
คา่ นำเทียวน้ำตก, ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอปุ กรณ์
คา่ อาหาร 5 มื้อ พร้อมอาหารวา่ ง 2 มื้อ น้ำชา, กาแฟ, โอวัลติน, ขนมปัง, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม ฟรตี ลอดแพ็คเกจ
คาราโอเกะ(ร้องรวม) เวลา 19:00 น. - 22:00 น.
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
เด็ก 1-3 ปี พักฟรี /4-6 ปี คิด 50% / 7-10 ปี คิด 75%
เงื่อนใขอื่นๆ
หากทา่ นไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้ท่านต้องแจ้งให้ทางรสี อร์ททราบล่วงหน้า-ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า
10 วัน มิเชน่ นั้ นให้ถือวา่ ทา่ นสละสิทธ์ ิ
ทางรสี อร์ทขอสงวนสิทธ์ ใิ นการคืนเงินที่ทา่ นได้ชำระมา
แล้วทั้ งหมดทางรสี อร์ทขอสงวนสิทธ์ ใิ นการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่ งเที่ยวตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ
โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็น
หลักห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนดิ ไปที่รสี อร์ทโดยไม่ได้รับการอนญุ าต
เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ตา่ งๆพกพาได้ตามความจำเป็นเทา่ นั้ น
รสี อร์ทจะรับผิดชอบตอ่ ความเสียหายหรอื สูญหายของสิ่งของได้ไมเ่ กิน 1,000 บาทตอ่ ทา่ น
(เฉพาะที่เกิดจากความผิดพลาดของรสี อร์ท)
ไม่อนญุ าตให้นำเครือ่ งดื่มทุกชนดิ ข้ามไปที่รสี อร์ทในกรณที ี่ท่านนำเครือ่ งดื่มไปเอง มีค่าขนส่งที่ต้องชำระก่อนลงเรอื
300 บาท/แพ็ค/โหล
เมื่อทำกิจกรรมนอกรสี อร์ท ปิดพักเครือ่ งปั่นไฟฟ้ า เวลาประมาณ 9:00-17:00 น.
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/824

