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แพค็เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะกูดอา่วพร้าวบชี รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองจากกทม - ท่าเรอืแหลมศอก.

Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
เท่ียวน้ำตกคลองเจ้า
ดำน้ำชมปะการัง ท่ีหมู่เกาะรัง
พายเรอืคายัค
เล่นน้ำหน้าชายหาดของรสีอร์ท

หมายเหตุ

รสีอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ



ติดชายหาดอ่าวพร้าว

 ราคา

       เดินทางต้ังแต่ 2 คน ราคา / คน
ต.ค. 62-พ.ค.63 

    พักซีวิว ฮัท    - พัก 4 คน 6,200

    พักซี บรซี ฮัท - พัก 2 คน 6,800

    พักการ์เด้น วิว  - พัก 2 คน 6,300

    พักการ์เด้น วิลล่า -พัก 2 คน 7,400

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (ลูกค้าเดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก) - รสีอร์ท

กำหนดการ
ลูกค้าเดินทางเองสู่ท่าเรอืแหลมศอก จ.ตราด
09:30    พร้อมกันท่ีท่าเรอื คอรัลบีช แหลมศอก
10:00    เรอืออกจากแหลมศอกสู่ เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช
11:30    ถึงท่ีพักเกาะกูดอ่าวพร้าวบีช
14:00    ช่วงบ่ายเท่ียวชมน้ำตกคลองเจ้า

กิจกรรม
เท่ียวชมน้ำตกคลองเจ้า น้ำตกยอดนยิมบนเกาะกูด 
16:00   กลับรสีอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 



อาหาร
กลางวัน      ห้องอาหารรสีอร์ท

16:00         ทานอาหารวา่ง 

เย็น            ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (ลูกค้าเดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
กิจกรรม - ดำน้ำชมปะการัง

กำหนดการ
09:00  เดินทางสู่กิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ท่ีหมู่เกาะรัง

กิจกรรม
ดำน้ำชมปะการัง ท่ีหมู่เกาะรัง 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน     ห้องอาหารรสีอร์ท

16:00       รับอาหารวา่ง

เย็น           ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

กำหนดการ
07:00  รับประทานอาหารเช้า จัดเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์
09:00  เดินทางออกจากรสีอร์ท ไปยัง ท่าเรอืแหลมศอก
10:30  ถึงท่าเรอืแหลมศอก จังหวัดตราดโดยสวัสดิภาพ



อาหาร
เช้า   ร้านอาหารของรสีอร์ท 

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน (ห้องพักปรับอากาศ น้ำอุ่น ทีวี ตู้ เย็น)
ค่าเรอื ไป - กลับ แหลมศอก - เกาะกูด
ค่าอาหาร 6 ม้ือ + อาหารว่าง 2 ม้ือ
เท่ียวน้ำตกคลองเจ้า
ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
พายเรอืคายัคหน้ารสีอร์ท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าเข้าอุทยาน คนไทยคนละ 40 บาท ต่างชาติ คนละ 200 บาท
เด็กอายุ 1 - 3 ปี ฟร ี/ เด็กอายุ 4-10 ปี ลด 20 % จากราคาผู้ ใหญ่
เครือ่งดื่มประเภทแอลกอฮอล์ โซดา น้ำอัดลม
รายการอาหารท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนอืจากเมนตูามแพ็คเกจท่ีจัดเตรยีมให้
ห้องคาราโอเกะส่วนตัว คืนละ 5,000 บาท (ไม่เกิน 22:00 น.)
จัดเลี้ ยง / ปาร์ตี้ สนามหญ้า 7,000 บาท (ไม่เกิน 22:00 น.)
ค่าห้องประชุมวันละ 2,500 บาท / ควงกระบองไฟโชว์ คืนละ 1,500 บาท
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

เงื่อนไขอืน่ๆ

การนำเครือ่งดื่มเข้าในรสีอร์ท - เหล้าไม่เกิน 2 ขวด ต่อคณะ , เบียร์ 2 ถาด ส่วนโซดา น้ำอัดลม
น้ำดื่ม ไม่อนญุาตให้นำเข้า
ไม่อนญุาตให้นำสัตว์เลี้ ยงเข้าในรสีอร์ท
ไม่อนญุาตให้นำอาหารสดเข้ารสีอร์ท และประกอบอาหารในรสีอร์ท
ขอสงวนสิทธ ิ์ ในการคืนเงิน กรณลีูกค้าเดินทางไม่ทันเรอืตามเวลาท่ีแจ้ง



จะต้องชำระค่าเรอืเพิ่มเพื่อเดินทางไปท่ีรสีอร์ทเอง
กรณพัีก 1 คน จะคิดเพิ่ม 2,000 บาท ต่อท่าน

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/900

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/900
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