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แพค็เกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะหมากโคโค่เคป
รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมงอบ - เกาะหมาก 
เล่นน้ำทะเลหน้ารสีอร์ท
พายเรอืคายัด
ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปรงิ

     หมายเหตุ

รสีอร์ทมสีระวา่ยน้ำ

ติดชายหาดอ่าวสวนใหญ่ 



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง 6 คน ข้ึนไป
แบบบ้านต่างๆ และจำนวนท่ีกำหนดให้พัก ราคา/คน

บ้านลากูนา่ คอทเทจ มี 2 หลัง พัก 2 คนต่อหลัง 5,900

บ้านรมิสระ มี 2 ห้อง พัก 2 คนต่อห้อง 5,900

บ้านมูนไลท์ มี 2 ห้อง พัก 2 คนต่อห้อง 5,900

โคโค่ รธิึม มี 1 ห้อง พัก 4 คนต่อห้อง 5,900

โคโค่ เซนส์ มี 1 ห้อง พัก 4 คนต่อห้อง 5,900

บลูมูน สวีท มี 1 หลัง พัก 4 คนต่อหลัง 5,900

แบมบูล่า สวีท มี 2 หลัง พัก 4 คนต่อหลัง 5,900

บ้านไทย สวีท มี 3 หลัง พัก 4 คนต่อหลัง 5,900

โคโค่ สวีท มี 1 หลัง 2 ห้องนอน พัก 4 คนต่อห้อง สำหรับ 8 คน 5,900

บ้านสบาย มี 5 หลังๆละ 2 ห้องนอน พัก 4 คนต่อหลัง 5,900

บ้านรมิวิว มี 1 หลัง พัก 2 คนต่อหลัง 5,900

บ้านนารา มี 4 ห้อง พัก 2 คนต่อห้อง สำหรับ 8 ท่าน 5,900

บ้านชายเขา มี 3 หลัง พัก 3 คนต่อหลัง 5,900

วันหยุดยาว หรอืเทศกาล ชาร์จเพิ่ม 500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมงอบ) - รสีอร์ท



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B
8%A7+Bangkok/%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0
%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%8
0%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%
B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%
B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A+Laem+Ngop+District,+Trat
+23120/@12.7927907,101.0941071,8.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29d8271af
af03:0x30100b25de24fe0!2m2!1d100.6087118!2d13.8241729!1m5!1m1!1s0x31046ad87e9
8bc87:0x63fc934da8bc4ad5!2m2!1d102.3925449!2d12.1707385!3e0?hl=en

กำหนดการ
ลูกค้าออกเดนิทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

10:00  เตรยีมพร้อมข้ึนเรือ ทา่เรือแหลมงอบ (ทา่กรมหลวงชุมพร) 

10:30      เรือออกจากทา่เรือแหลมงอบมุง่สู่เกาะหมาก

11:30      ถึงทีพั่ก เกาหมาก โคโคเ่คป รสีอร์ท เช็คอนิทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศัย

14:00     น่ังรถชมววิตา่ง  ๆสัมผัสธรรมชาตคิวามเป็นอยู่ของชาวเกาะหมาก

กิจกรรม
น่ังรถชมววิตา่ง  ๆสัมผัสธรรมชาตคิวามเป็นอยู่ของชาวเกาะหมาก

อาหาร
กลางวัน     ห้องอาหารรสีอร์ท

เย็น           ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด (เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมงอบ) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง 

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7+Bangkok/%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1+%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+Laem+Ngop+District,+Trat+23120/@12.7927907,101.0941071,8.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29d8271afaf03:0x30100b25de24fe0!2m2!1d100.6087118!2d13.8241729!1m5!1m1!1s0x31046ad87e98bc87:0x63fc934da8bc4ad5!2m2!1d102.3925449!2d12.1707385!3e0?hl=en


กำหนดการ
07:30 - 09:30   รับประทานอาหารเช้า

10:00 - 15:40   เดนิทางไปดำน้ำดปูะการังและฝูงปลา เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะรัง  

กิจกรรม
กิจกรรมดำน้ำดปูะการัง ทีห่มูเ่กาะรัง  เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะรัง โดยเฉพาะเกาะกระ ปะการังน้ำต้ืนทีส่วยทีสุ่ดในหมูเ่กาะทะเลตราด

ชมปะการังหลากชนิดและฝูงปลา

กลับจากดำน้ำถึงทีพั่ก เล่นน้ำชายหาดหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย อาทเิช่น พายเรือ ตกปลา ตกปลาหมึก

  ชมพระอาทติย์ตกดนิทีห่น้าหาดของรสีอร์ท

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน    อาหารบนเรือระหวา่งดำน้ำ

เย็น          ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 2
รสีอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง 

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

กำหนดการ
07:30   รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

10:00   เก็บกระเป๋าสัมภาระ รวมไว้ที ่Club House

11:30   เรือออกจากเกาะหมาก รสีอร์ท 

12:30   ถึงทา่เรือแหลมงอบ โดยสวัสดภิาพ

กิจกรรม
อสิระทำกิจกรรม เช่น เล่นน้ำชายหาด พายเรือคายัค น่ังชมววิบนสะพานหน้ารสีอร์ท

อาหาร
เช้า    ห้องอาหารรสีอร์ท



ราคาน้ีรวม

คา่ทีพั่ก 2 คืน

คา่อาหาร 6 ม้ือ พร้อมชา กาแฟ โอวัลตนิ น้ำอัดลม

คา่เรือ Speed Boat ไป-กลับ แหลมงอบ - เกาะหมาก

คา่บรกิารดำน้ำชมปะการัง พร้อมอปุกรณ์ 

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 %

ราคาเดก็

เดก็ทีม่คีวามสูง ตำ่กวา่ 120 ซม. คดิ 50%

เดก็ทีม่คีวามสูงเกิน 120 ซม. คดิราคาผู้ใหญ่

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/koh-mak/964

https://www.atsiamtour.com/koh-mak/964
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