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แพค็เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักที่ สฟ้ีา รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองจากกทม - ท่าเรอืแหลมศอก.

สปีด โบ๊ท ไป - กลับ ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
เท่ียวน้ำตกคลองเจ้า ชมเขาเรอืรบ
ดำน้ำชมปะการัง ท่ีเกาะแรด
เล่นน้ำสระว่ายน้ำ
พายเรอืคายัค

หมายเหตุ

รสีอร์ท มีสระว่ายน้ำ



ติดชายหาดอ่าวตะเภา

 ราคา

เดินทางต้ังแต่ 2 ท่าน ราคา / คน
15 ต.ค. - 15 พ.ค.

Coconut Garden Deluxe พัก 2 คน  7,300

Coconut Pool Garden Deluxe พัก 2 คน  7,300

Coconut Garden Family พัก 4 คน  7,300

Beach Front Bangalow พัก 2 คน  9,300

Beach Front Deluxe with Jacuzzi พัก 2 คน  12,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท

กำหนดการ
เดินทางถึง จ.ตราดด้วยตนเอง
10:00  เดินทางจากท่าเรอืแหลมศอก - ไปยังสีฟ้า รสีอร์ท ด้วยสปีดโบัท ใช้เวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที
11:30    ถึงสีฟ้า รสีอร์ท เช็คอินเข้าท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00    เดินทางไปชมหาดคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า เขาเรอืรบ 

กิจกรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล พายเรอืคายัค
เดินทางไปชมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติของเกาะกูด ได้แก่หาดคลองเจ้า
น้ำตกคลองเจ้า เขาเรอืรบ



อาหาร
กลางวัน    ห้องอาหารรสีอร์ท

15.00      ทานอาหารวา่ง 

เย็น         ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
กิจกรรม ดำน้ำตื้ นชมปะการัง

กำหนดการ
10.00   นำท่านไปดำน้ำชมปะการัง ท่ีเกาะแรด เกาะไม้ซี้  
13.30   เดินทางกลับไปยังรสีอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรม
ดำน้ำชมปะการัง ท่ีเกาะแรด เกาะไม้ซี้  เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาพคลื่นลมของวันน้ันๆ
พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล พายเรอืคายัค ดำน้ำตื้ นดูปะการังหน้ารสีอร์ท
พร้อมอุปกรณ์  เล่นน้ำสระว่ายน้ำ สวมชุดว่ายน้ำเท่าน้ัน

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน     อาหารกล่องระหวา่งดำน้ำ

15.00        รับประทานอาหารวา่ง 

เย็น           ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ



กิจกรรม
08:00   รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์

10:00   เรือออกจากทา่เรือเกาะกูด เพ่ือเดนิทางกลับ

11:30   ถึงทา่เรือแหลมศอก เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ

อาหาร
เช้า     ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 3
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน (เครือ่งปรับอากาศ, เครือ่งทำน้ำอุ่น, ทีวี, ตู้ เย็น)
อาหาร 8 ม้ือ  พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ชา กาแฟ โอวัลติน  (อาหารทุกอย่างเติมได้)
ค่าเรอืสปีดโบ๊ท ไป-กลับ แหลมศอก - เกาะกูด
พาชมทัศนยีภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ (เรืม่ท่ีรสีอร์ท) แจ้งชื่อผู้ เดินทางทุกท่าน
พร้อมเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชนก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน

ราคาเดก็

เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี นอนเตียงเดียวกับผู้ ปกครอง ไม่มีค่าบรกิาร
เด็ก 4 - 8 ขวบ คิด 50 % กรณนีอนเตียงเดียวกับผู้ ปกครอง ไม่มีเตียงเสรมิ
เด็ก 9 ขวบข้ึนไป คิดราคาเดียวกับผู้ ใหญ่

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์, รมูเซอร์วิส, มินบิาร์ เป็นต้น
ไม่อนญุาตให้ประกอบอาหารใดๆภายในรสีอร์ท
และห้ามนำอาหารและเครือ่งดื่มใดๆเข้ามาภายในรสีอร์ท
สามารถนำสัตว์เลี้ ยงเข้าพักในรสีอร์ทได้ แต่มีค่าธรรมเนยีมสัตว์เลี้ ยง วันละ 500 บาท/คืน/ห้อง
(น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เท่าน้ัน)



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/973

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/973
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