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แพค็เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักที่ จังเกิล เกาะกูด รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

เรอืเรว็บุญศิร ิรับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
เท่ียวน้ำตกคลองเจ้า
ดำน้ำชมปะการังเกาะแรด
เล่นน้ำท่ีหาดคลองระหาน
พายเรอืคายัค ขี่จักรยาน มอเตอร์ไซด์ (เช่า)

หมายเหตุ

รสีอร์ท มีสระว่ายน้ำ
ไม่ติดชายหาด



 ราคา

     เดินทางเองต้ังแต่ 2 คน ราคา / คน
 ต.ค.-พ.ค.

   วันธรรมดา  Standard Room A  6,000

   วันธรรมดา  Standard Room B  5,500

  วันหยุดยาว  Standard Room A  6,500

   วันหยุดยาว  Standard Room B  6,000

   พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด - แหลมศอก (เดินทางเอง) - รสีอร์ท

กำหนดการ
 เดนิทางจากภูมลิำเนาด้วยตนเอง

10:00   พบกันทีท่า่เรือแหลมศอก รับต๋ัวเรือทีอ่อฟฟิศบุญศริ ิสำนักงานบุญศริเิรือเรว็ 086 - 333-8560

12:00   ถึงทา่เรืออา่วสลัด จากน้ันน่ังรถสองแถวไปยังรสีอร์ท

12:30   ถึงจังเก้ิล เกาะกูด รสีอร์ท เช็คอนิเข้าห้องพัก

16:00   พร้อมกันท่ี Lobby ของรสีอร์ท มีรถพาไป หาดคลองเจ้า

กรณีเดนิทางไมทั่นรอบเรือ

เรือรอบ 10:45 น. เปล่ียนต๋ัวเป็นรอบ 14:20 น. จะมคีา่ใช้จ่ายเพ่ิมทา่นละ 300 บาท หากเป็นเทศกาลวันหยุดยาว จ่ายเพ่ิมทา่นละ 500 บาท

และขอสงวนสิทธ์ิไมช่ดเชยอาหารม้ือกลางวันให้คะ่

เรือออก 10:45 น.  High Season 16 ต.ค. - 15 พ.ค.

เรือออก 12.30 น.  Low Season  16 พ.ค. - 15 ต.ค.



กิจกรรม
หลังอาหารกลางวันให้ทา่นได้พักผ่อน หรือจะเช่าจักรยาน เช่ามอเตอร์ไซด์ เช่าเรือคายัค

เดนิทางทอ่งเทีย่วหาดคลองเจ้า

อาหาร
กลางวัน    ห้องอาหารรรสีอร์ท

เย็น          ห้องอาหารรรสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด - แหลมศอก (เดินทางเอง) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง - รสีอร์ท

กำหนดการ
09:00  นำเดนิทางสู่เกาะแรด เพ่ือดำน้ำดปูะการัง

15:30  นำเดนิทางสู่น้ำตกคลองเจ้า

กิจกรรม
เดนิทางสู่เกาะแรด เพ่ือดำน้ำดปูะการังทีส่วยงาม และเล่นน้ำทีห่าดคลองระหาน

เดนิทางสู่น้ำตกคลองเจ้า ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 นาทแีละเดนิเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตกอกี 10-15 นาท ี

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน    ห้องอาหารรสีอร์ท

เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ



กำหนดการ
07:30    Check out คืนกุญแจห้องพัก ทีบ่รเิวณล๊อบบ้ีของรสีอร์ท

08:00    รถสองแถวรับทา่นสู่ทา่เรืออา่วสลัด (ใช้เวลาเดนิทาง 30 นาท)ี

09:00    เดนิทางสู่ทา่เรือแหลมศอก โดยบุญศริเิรือเรว็ 

10:20    ถึงทา่เรือแหลมศอกโดยสวัสดภิาพ 

อาหาร
เช้า     ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

ราคาน้ีรวม

คา่ทีพั่ก 2 คืน พัก 2 คน/ ห้อง (แอร์,เครือ่งทำน้ำอุน่,ฟร ีWifi)

เรือบุญศริเิรือเรว็ ไป-กลับ ทา่เรือแหลมศอก - เกาะกูด

รถรับ - ส่ง ไป-กลับ รสีอร์ท

เทีย่วน้ำตกคลองเจ้า

ดำน้ำดปูะการังเกาะแรด พร้อมอปุกรณ์ดำน้ำ เส้ือชูชีพ หน้ากากดำน้ำ

อาหาร 6 มิ้อ

สระวา่ยน้ำ เวลา 08:00 - 20:00 น.

คา่ประกันอบัุตเิหต ุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท

คำช้ีแจง

1 ห้อง พักได้ไมเ่กิน 2 คน /เดก็อายุ 0 - 3 ขวบ พักฟร ีกรณีพักรวมห้องเดยีวกับผู้ใหญ ่2 ทา่น / 1 ห้อง มเีดก็ได้ไมเ่กิน 1 คน

เดก็อายุ 4 - 9 ขวบ พักรวมห้องเดยีวกับผู้ใหญ ่2 ทา่น ลด 5 % จากราคาผู้ใหญ ่/ เดก็อายุ 10 ขวบ คดิราคาเทา่ผู้ใหญ่

ห้ามนำอาหารและเครือ่งดืม่ทกุชนิด เข้ามารับประทานในบรเิวณทีพั่กโดยเดด็ขาด หากฝ่าฝืนมโีทษปรับข้ันตำ่ 10,000 บาท 

ห้ามประกอบอาหารทกุชนิด ภายในบรเิวณรสีอร์ท

ห้ามนำสัตว์เล้ียงทกุชนิดเข้ารสีอร์ท

คา่เช่ามอเตอร์ไซด์ คันละ 300 บาท/วัน

คา่เช่าจักรยาน คันละ 50 บาท/วัน



คา่เช่าเรือคายัค 150 บาท/ช่ัวโมง

เครือ่งปรับอากาศในห้องพัก ตลอด 24 ช่ัวโมง

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา และโปรแกรม ตามความเหมาะสมของสภาพดนิฟ้าอากาศ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงทกุกรณี

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 

คา่ใช้จ่ายส่วนตัวอืน่  ๆเช่น รมูเซอร์วสิ , มนิิบาร์ เป็นต้น

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/904
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