 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี จังเกิล เกาะกูด รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
เดินเลน่ หาดคลองเจ้า
นำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
ดำน้ำดปู ะการังเกาะแรด
เลน่ น้ำสระวา่ ยน้ำของทางรสี อร์ท
ลิ้มรสอาหารทะเลพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บ
พายเรอื คายัค ขี่จักรยาน มอเตอร์ไซด์ (เชา่ )
ฟรี Wiﬁ

หมายเหตุ
รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำ

ไม่ติดชายหาด


ราคา
แพค็ เกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเองตั้ งแต่ 2 คน

ราคา/คน
(16 ต.ค 60 - 15 พค. 61)

วันธรรมดา Small Room (พัก2คน)
วันธรรมดา Standard Room (พัก2คน)
วันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์ Small Room (พัก2คน)
วันหยดุ ยาว/นักขัตฤกษ์ Standard Room (พัก2คน)
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

แพค็ เกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเองตั้ งแต่ 2 คน
วันธรรมดา Small Room (พัก2คน)
วันธรรมดา Standard Room (พัก2คน)
วันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์ Small Room (พัก2คน)
วันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์ Standard Room (พัก2คน)


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - แหลมศอก (เดินทางเอง)

5,000.5,500.5,500.6,000.1,000.-

ราคา/คน
(16 พค. - 15 ต.ค. 60)
งดกิจกรรมดำน้ำ
4,400.4,900.5,500.6,000.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด - แหลมศอก (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า 10:00 พบกันที่ทา่ เรอื แหลมศอก สำนักงานบุญศิริเรอื เรว็ เรอื ออก 10:30 น. (High
Season 16 ต.ค. - 15 พ.ค.) เรอื ออก 13.30 น. (Low Season 16 พ.ค. - 15 ต.ค.)
12:00 ถึงทา่ เรอื อา่ วสลัดเกาะกดู นำทา่ นเดินทางสทู่ ี่พักรสี อร์ท
12:40 ถึงจังเกิลเกาะกูดรสี อร์ท เช็คอินเข้าห้องพัก
ช่วงเที่ย ง 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย หลังอาหารให้ทา่ นได้พักผอ่ นตามอัธยาศัย หรอื จะเชา่ จักรยาน เชา่ มอเตอร์ไซด์ เชา่ เรอื คายัค
16:30 นำทา่ นเดินทางสู่ หาดคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
ช่วงค่ำ 19:00 รับประทานอาหารเย็นที่รสี อร์ท หลังจากนั้ นพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ดำน้ำชมปะการัง - รสี อร์ท
ช่วงเช้า 07:00 รับประทานอาหารเช้า
09:00 นำทา่ นเดินทางสเู่ กาะแรด เพื่อดำน้ำดปู ะการังที่สวยงาม
และเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
ช่วงเที่ย ง 12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่รสี อร์ท และพักผอ่ นตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย 15:00 นำทา่ นเดินทางสนู่ ้ ำตกคลองเจ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
เดินทางถึงน้ำตกคลองเจ้า จากนั้ นเดินเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตก ใช้เวลา 10-15 นาที
เปน็ น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเกาะกดู มี 3 ชั้ น และมีน้ำไหลตลอดทั้ งปี
17:00 นำท่านเดินทางกลับสู่รสี อร์ท
ช่วงค่ำ 19:00 รับประทานอาหารเย็น และพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 3

รสี อร์ท - เดินทางกลับ
ช่วงเช้า 07:00 รับประทานอาหารเช้าที่รสี อร์ท
หลังอาหารเชิญทุกท่านคืนกุญแจที่บรเิ วณล๊อบบี้ของรสี อร์ท พร้อมตรวจสอบสัมภาระ
08:00 ออกเดินทางสู่อา่ วสลัด
09:00 นำเดินทางสทู่ า่ เรอื แหลมศอก โดยเรอื บุญศิรเิ รอื เรว็
10:20 ถึงทา่ เรอื แหลมศอก โดยสวัสดิภาพ
จากนั้ นนำทา่ นนัง่ รถรางสสู่ ำนักงานบญุ ศิรเิ รอื เรว็ แหลมศอก
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน พัก 2 คน/หลัง (แอร์,เครือ่ งทำน้ำอนุ่ ,ฟรี Wiﬁ)
เรอื บุญศิรเิ รอื เรว็ ไป-กลับ เกาะกูด
รถรับ - สง่ ไป-กลับ รสี อร์ท
นำเที่ยวน้ำตก
ดำน้ำดปู ะการังเกาะแรด พร้อมอปุ กรณ์ดำน้ำ เสื้อชชู ีพ หน้ากากดำน้ำ
อาหาร 6 มิ้อ
เลน่ น้ำสระวา่ ยน้ำ (เวลา 08:00 - 20:00 น.)
คา่ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินค้ มุ ครอง 200,000.- บาท
คำชี้แจง
เด็กอายุ 1 - 3 ขวบ ฟรี
เด็กอายุ 4 - 9 ขวบ ลด 15 % จากราคาผ้ ใู หญ่ อายุ 10 ขวบ คิดราคาเท่าผ้ ใหญ
ู ่ (พักได้ 2 คนต่อห้อง
หากมีเด็ก 4-10 ขวบ พอดีกับจำนวนห้อง จะคิดราคาเด็กเทา่ ราคาผ้ ใู หญ่ อยา่ งเชน่ ผ้ เู ข้าพักมีผ้ ใู หญ่ 7
คน + เด็ก 9 ขวบ 1 คน = 8 คน ใช้ 4 ห้อง เด็ก 9 ขวบจะคิดราคาเดียวกับผ้ ใู หญ่ )
ห้ามนำอาหารและเครือ่ งดื่มทกุ ชนดิ จากข้างนอกเข้ามารับประทานในบรเิ วณที่พักโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับขั้ นตำ่ 10,000.- บาท ทันที

ห้ามประกอบอาหารภายในที่พัก
ห้ามนำสัตว์เลี้ ยงทุกชนดิ เข้ารสี อร์ท
ค่าเช่ามอเตอร์ไซด์ คันละ 400 บาท/วัน
คา่ เชา่ จักรยาน คันละ 50 บาท/วัน
ค่าเช่าเรอื คายัค 150 บาท/ชั่วโมง
เวลาเปิดเครือ่ งปรับอากาศภายในห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
โปรแกรม และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้ าอากาศ
ขอสงวนสิทธ์ ใิ นการคืนเงิน กรณที ี่ลกู ค้าเดินทางมาไมท่ ั นตามเวลาที่แจ้งในแพ็คเกจ
และจะต้องชำระคา่ เรอื เพิ่ม เพื่อเดินทางไปที่รสี อร์ทเอง
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

