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แพค็เกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ อา่วขาว ไวท์แซนบชี
รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

Speed Boat จากท่าเรอืแหลมงอบ - เกาะหมาก
ท่ีพัก 2 คืน พัก 2 คน ต่อ ห้อง ลักษณะของห้องข้ึนอยู่ของแต่ละรสีอร์ท
เล่นน้ำทะเลหน้าบรเิวณบ้านพัก
พายเรอืคายัด เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด
ดำน้ำดูปลา ชมปะการังท่ีบรเิวณเกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ

 ราคา



แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา/คน

เดินทางต้ังแต่  2 คน 5000.

  

  

เวลาเรอืแหลมงอบ - เกาะหมาก   เวลาเรอืเกาะหมาก-แหลมงอบ

เวลาออก 10.30 - Leelawadee        เวลาออก 08.00 - Leelawadee

เวลาออก 11.30  - Sua Suk       เวลาออก 08.30 - Saetales

เวลาออก 11.30 - Saetales    เวลาออก 09.00 -  Panan

เวลาออก 13.00 - Panan เวลาออก 10.00 - Suan Suk

เวลาออก 14.00 - Leelawadee     เวลาออก 11.30 - Leelawadee

เวลาออก 14.30 - Seatales     เวลาออก 12.30 -  Seatales

เวลาออก 14.30 - Suan Suk       เวลาออก 12.30 - Suan Suk

เวลาออก 16.00 -  Panan  เวลาออก 13.30 - Panan

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด - ท่าเรอืแหลมงอบ (เดินทางเอง)



การเดินทาง 00:00  ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

08:30  เดินทางถึงท่าเรอืแหลมงอบ... 

10:30  เรอืออกจากท่าเรอืแหลมงอบมุ่งสู่เกาะหมาก (เรอืลีลาวดี)

12:00  เดินทางถึงท่าเรอื มากะธานี

เข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย สนกุสนานกับการเล่นน้ำทะเลหน้าบรเิวณบ้านพัก

ช่วงกลางวัน 12:30  อิสสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ลูกค้าหาทานเอง)

ช่วงบ่าย หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00  บรกิารรถนำเท่ียวชมวิวบนเกาะหมาก

ช่วงค่ำ 18:30  รับประทานอาหารค่ำท่ีห้องอาหารมากะธาน ีหลังจากน้ันพักผ่อนตามอิสระ

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด - ท่าเรอืแหลมงอบ (เดินทางเอง)

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง ( ช่วง Low Season ไม่มีดำน้ำ )

ช่วงเช้า 08:00  รับประทานอาหารเช้า

09:30  บรกิารเรอืออกดำน้ำดูปะการังท่ีเกาะยักษ์ เกาะหนิใบ
บรเิวณอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์

ในช่วงเวลา Low Seasoan ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถูนายน - 15
ตุลาคม จะเป็นการเล่นน้ำทะเลหรอืเช่ามอเตอร์ไซด์ชมวิวรอบเกาะตามอัธยาศัย
ไม่สามารถดำน้ำได้ 

ช่วงกลางวัน 12:00  รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย หลังจากน้ัน พักผ่อนตามอัธยาศัย



ช่วงค่ำ 18:30  รับประทานอาหารค่ำท่ีห้องอาหารมากะธาน ี- พักผ่อนตามอัธยาศัย

 รสีอร์ทมีบรกิารเช่าเหมาลำ ตกปลา ตกปลาหมึก

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง ( ช่วง Low Season ไม่มีดำน้ำ )

วันท่ี 3
รสีอร์ท - กรงุเทพฯ

ช่วงเช้า 08:00  รับประทานอาหารเช้า

10:00  เตรยีมเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์

10:30  อำลา มากะธาน ีรสีอร์ท เรอืนำคณะกลับสู่ท่าเรอืแหลมงอบ

11:30  คณะถึงท่าเรอืแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว  

อาหาร  

ท่ีพัก  

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน
ค่าอาหาร 5 ม้ือ (เริม่ม้ือเย็นวันแรก)
ค่าเรอืไป-กลับ เรอืเรว็ 30 ท่ีนัง่
ค่าบรกิาร เรอืดำน้ำ ดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์

ราคาเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย



เด็กอายุ 6-12 ปี 50 %
เด็กอายุ มากกว่า 12 ปี คิดราคาเต็มเดินทาง 12 ท่านข้ึนไป

ราคานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
กรณต้ีองการใบกำกับภาษ ีต้องชำระค่าภาษเีพิ่ม

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/962

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/962
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