 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 11 ต.ค. 2018 08:52

แพค็ เกจทั วร์เกาะเสม็ด 2 วั น 1 คืน พั กที่ เสม็ดวิลลา่ รสี อร์ท

ไฮไลท์ทริป



การเดินทาง
โดยเรือ Speed boat หรือ เรือช้า
สนุกสนานกั บกิจกรรม
ดำน้ำตื้น 6 เกาะ เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
(เป็นจอยทั วร์ดำน้ำ)
อิ่ม อร่อยกั บ
อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา : คน

เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

2,700.-

รายละเอียด

วั นที่ 1

กรงุ เทพฯ – ท่าเรอื บ้านเพ - Speed Boat - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น

วั นที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - Speed Boat - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น
การเดินทาง

ช่วงเช้า
00.00 ออกเดินทางจากที่พักสูท่ า่ เรือบ้านเพ จั งหวั ดระยอง (เดินทางเอง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง

10.00 เดินทางถึงท่าเรือบ้านเพ ติดต่อเจ้าหน้าที่ แล้วลงเรือไปสู่เกาะเสม็ด ถึงท่าเรือหน้าด่านบนเกาะเสม็ด ลูกค้าเดินทางถึงรีสอร์ทเอง เข
หรือฝากสัมภาระที่รสี อร์ทก่อน เสร็จแล้วเตรียมตั วไปดำน้ำหรือพั กผ่อนตามอั ธยาศัย
11.30 เจ้าหน้าที่เรือมารั บเพื่อนำไปสูก่ ิจกรรมดำน้ำ 6 เกาะ เชน่ เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกฎุ ี เกาะทะลุ

ช่วงบ่าย
เดินทางกลั บจากการทำกิจกรรมดำน้ำ ถึงรีสอร์ท เชิญพั กผ่อนตามอั ธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
12.00 เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท สู่เกาะตนา่ งๆ 6 เกาะ โดยเริม่ ต้นที่เกาะท้ายค้างคาว เพื่อดำน้ำดูปะการั ง ใช้เวลาพอสมควรเดินทางต่อยั งเกา
เพื่อเก็บภาพความประทั บใจ

จากนั้ นขึ้น เกาะกุฏี เพื่อชมวิวจากผานิลมั งกร
ทา่ นจะได้เห็นทะเลและเกาะเสม็ดในมมุ สูงที่สวยงามอีกมมุ หนึง่ นอกจากนั้ นทา่ นจะได้พักผอ่ นนั ง่ ชิงช้าใต้ต้นไม้ที่รม่ รืน่ กั บวิวทะเลที่สวยงาม

จากนั้ นเราจะพาท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะทะลุ เพื่อดำน้ำดูปะการั ง ให้อาหารปลาใต้น้ำ ท่านจะได้สัมผั สกั บหาดทรายที่แสนจะขาวสะอาดและเงีย
อาหาร

ที่พัก

เวลาสมควรนำกลั บยั งรีสอร์ทที่พัก อิสระพั กผอ่ น และอาหารเย็นตามอั ธยาศัย
มื้อกลางวั น
บนเกาะกุฎี อาหารกลางวั น ข้าวผั ดไก่ ผลไม้ น้ำดื่ม
มื้อเย็น
อิสระตามอั ธยาศัย
เสม็ดวิลลา่ รีสอร์ท Superior Bungalow Rooms Garden View

วั นที่ 2

ขับมอเตอร์ไซด์ ชมเกาะ - รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลั งรั บประทานอาหารเช้า ขี่มอเตอร์ไซด์ ชมเกาะตามอั ธยาศัย ลูกค้าจา่ ยคา่ เชา่ เอง
12.00 เตรียทตั วเช็คเอ้าท์ เพื่อลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือบ้านเพ

13.00 เดินทางถึงท่าเรือบ้านเพ และเดินทางกลั บภูมิลำเนาโดยสวั สดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ขี่มอเตอร์ไซด์
ชมเกาะตามอั ธยาศัย ลูกค้าจ่ายค่าเช่าเอง เพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงเช้าขั บเที่ยวไปชมความงามของหาดต่างๆ
ตามที่ต้องการ
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารรีสอร์ท
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 1 คืน ( 2 คน /ห้อง )
ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อกลางวั นระหว่างดำน้ำ มื้อเช้าวั นที่ 2
คา่ เรือ Speed Boat ดำน้ำ 6 เกาะ
ค่าประกั นอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลคา่ เพิ่ม 7 % และหั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตั วอื่น เช่น รูมเซอร์วิส , มินบิ าร์ & อื่น
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรั กษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั ญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่มิ เติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-samet/837

