 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 22 พ.ย. 2018 16:11

แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี เกาะกูดอา่ วพร้าวบชี
รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
บรกิ ารเรอื สปีดโบ๊ด ไป-กลับ
ไฟฟ้ าตลอด 24 ชั่วโมง
อินเตอร์เนต็ Wi-Fi มีบรกิ ารที่บรเิ วณเรอื นรับรอง และห้องพัก
บรกิ ารนำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ดำน้ำชมปะการัง
บรกิ ารเรอื คายัค ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด อุปกรณ์ดำน้ำ

หมายเหตุ
รีสอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาด



ราคา
แพค็ เกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน

พักห้อง ซีวิว ฮัท (พัก 4 คน)
พักห้อง ซี บรซี ฮัท (พัก 2 คน)
พักห้อง การ์เด้น วิว (พัก 2 คน)
พักห้อง การ์เด้น วิลล่า (พัก 2 คน)


ราคา/คน
( ต.ค. 61 - พ.ค. 62 )
6,200.6,800.6,300.7,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - ท่าเรอื แหลมศอก (ลูกค้าเดินทางเอง)
ช่วงเช้า

00:00 ลกู ค้าเดินทางเองสทู่ า่ เรอื แหลมศอก จ.ตราด
09:30 พร้อมกันที่ท่าเรอื คอรัลบีช แหลมศอก
10:00 เรอื ออกเดินทางสู่เกาะกูดอา่ วพร้าวบีช
ถึงที่พักเกาะกูดอา่ วพร้าวบีช
รับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า (น้ำตกยอดนยิ มบนเกาะกูด รัชกาลที่ 6 เคยมาเยี่ยมชม)

ช่วงเที่ย ง
ช่วงบ่าย

11:30
12:30
14:00

ช่วงค่ำ

16:00 กลับมาที่รสี อร์ท และรับประทานอาหารวา่ ง หลังจากนั้ นพักผอ่ นตามอัธยาศัย
19:00 รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้ นพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 2

รสี อร์ท - กิจกรรมดำน้ำ ชมปะการัง
06:00 อรณุ สวัสด์ ิ จิบกาแฟยามเช้า

ช่วงเช้า

08:00 รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรสี อร์ท
ช่วงเท่ีย ง
ช่วงบ่าย
ช่วงค่ำ

09:00
12:00
16:00
19:00

เดินทางสกู่ ิจกรรม ดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะรัง
รับประทานอาหารกลางวันที่รสี อร์ท และพักผอ่ นตามอัธยาศัย
รับอาหารวา่ ง และ พักผอ่ นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้ นพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 3

รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
06:00 อรณุ สวัสด์ ิ จิบกาแฟยามเช้า

ช่วงเช้า

07:00 จัดเตรยี มสัมภาระ เพื่อทำการเช็คเอ้าท์
08:00 รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรสี อร์ท
09:00 เดินทางออกจากรสี อร์ท ไปยัง ท่าเรอื แหลมศอก จังหวัดตราด
หมายเหตุ:

10:30 ถึงท่าเรอื แหลมศอก จังหวัดตราด สิ้นสุดการให้บรกิ าร
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพดินฟ้ าอากาศและตารางการเดินเรอื

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน (ห้องพักปรับอากาศ น้ำอนุ่ ทีวี ต้ เู ย็น)
คา่ เรอื รับส่ง Speed Boat ไป-กลับ
คา่ อาหาร 6 มื้อ (อาหารวา่ ง 2 มื้อ)
ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำแข็ง (เฉพาะที่โรงอาหาร)

ค่านำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ดำน้ำชมปะการัง
คา่ อุปกรณ์ดำน้ำ เรอื คายัค
ค่าประกันอุบัติเหตุ 200,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ เข้าอทุ ยานคนละ 40 บาท ตา่ งชาติ คนละ 200 บาท
เครือ่ งดื่มประเภทแอลกอฮอล์ โซดา น้ำอัดลม
รายการอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนอื จากเมนตู ามแพ็คเกจที่จัดเตรยี มให้
ห้องคาราโอเกะสว่ นตัว คืนละ 4,000.- บาท (ไมเ่ กิน 22:00 น.)
จัดเลี้ยง / ปาร์ต้ สี นามหญ้า 7,000.- บาท (ไมเ่ กิน 22:00 น.)
คา่ ห้องประชุมวันละ 2,500.- บาทควงกระบองไฟโชว์ คืนละ 1,500.- บาท
เด็กอายุ 1 - 3 ปี ฟรี / เด็กอายุ 4-10 ปี ลด 25 % จากราคาผ้ ใู หญ่
เงื่อนไขอื่นๆ
การนำเครือ่ งดื่มเข้าในรสี อร์ท - เหล้าไม่เกิน 2 ขวด ต่อคณะ , เบียร์ 2 ถาด ส่วนโซดา น้ำอัดลม
น้ำดื่ม ไมอ่ นญุ าตให้นำเข้า
ไมอ่ นญุ าตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในรสี อร์ท
ไมอ่ นญุ าตให้นำอาหารสด และประกอบอาหารใด ทั้ งสิ้น
ขอสงวนสิทธ์ ใิ นการคืนเงิน กรณลี ูกค้าเดินทางไมท่ ั นเรอื ตามเวลาที่แจ้ง
จะต้องชำระคา่ เรอื เพิ่มเพื่อเดินทางไปที่รสี อร์ทเอง
กรณพี ั ก 1 คน จะคิดเพิ่ม 2,000.- บาท ตอ่ ทา่ น
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

