 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 ต.ค. 2018 16:34

แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี สฟี ้ า รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
การเดินทาง
เรอื โดยสารปรับอากาศ ตามตารางเดินทาง
กร๊ ปุ มีมากกวา่ 12 คน เหมาเป็นสปีดโบ๊ทได้
กิจกรรม
ดำน้ำตื้นชมปะการังที่หมเู่ กาะแรด
ชมน้ำตกคลองเจ้า
ชมเขาเรอื รบ
เที่ยวชมหาดคลองเจ้า

หมายเหตุ
รสี อร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาด




ราคา
Room Type / จำนวนคนเดินทาง

ราคา / คน
15 ต.ค. - 15 พ.ค.

Coconut Garden Deluxe
/ เดินทาง 2 / 6 / 12
Coconut Pool Garden Deluxe
/ เดินทาง 2 / 6 / 12
Coconut Garden Family
/ เดินทาง 2 / 6 / 12
Beach Front Bangalow
/ เดินทาง 2 / 6

7,300 /6,800/6,300.7,300 /6,800/6,300.7,300 /6,800/6,300.9,300 / 8,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า 00:00 เดินทางถึงจ.ตราดด้วยตนเอง
10.00 น. รับลูกค้าจากทา่ เรอื แหลมศอก - ไปยังสีฟ้า รสี อร์ท ด้วยสปีดโบัท /
เรอื โดยสารปรับอากาศ ของเกาะกูดปริ๊นเซส หรอื เกาะกูดเอ็กเพรส ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
11.30 น. ถึงสีฟ้า รสี อร์ท เช็คอินเข้าที่พัก และพักผอ่ นตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด (เดินทางเอง)
เที่ย ง

อาหารกลางวัน ที่รสี อร์ท เมนู - แกงปลาอินทรยี ์ ผัดผักรวมก้ งุ หมึกทอดกระเทียม ลาบทะเล
ปูผัดผงกะหรี่ ผลไม้ตามฤดูกาล
ช่วงบ่าย หลังอาหารกลางวัน พักผอ่ นตามอัธยาศัย เลน่ น้ำทะเล พายเรอื คายัค
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง - ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ผัดไทยก้ งุ สด ขนมหวาน
16.00 น. นำทา่ นออกเดินทางไปชมแหลง่ ทอ่ งเที่ยวธรรมชาติของเกาะกูด
ได้แกห่ าดคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า เขาเรอื รบ
ช่วงเย็น 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รสี อร์ท เมนู - ทะเลเผา แกงส้มปลาใบชะมวง
ปลาทอดราดน้ำปลา ยำรวมมิตรทะเล ทอดมันปลา ผลไม้ตามฤดกู าล

วันที่ 2

กิจกรรม ดำน้ำตื้นชมปะการัง
ช่วงเช้า 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรสี อร์ท
10.00 น. นำทา่ นไปดำน้ำชมปะการัง ทีเ่ กาะแรด เกาะไม้ซี้
(เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยกู่ ั บความเหมาะสมของสภาพคลื่นลมของวันนั้ นๆ)
เที่ย ง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
ช่วงบ่าย 13.30 เดินทางกลับไปยังรสี อร์ท เชิญพักผอ่ นตามอัธยาศัย เลน่ น้ำทะเล พายเรอื คายัค
ดำน้ำตื้นดูปะการังหน้ารสี อร์ท (พร้อมอุปกรณ์) เลน่ น้ำสระวา่ ยน้ำ (สวมชุดวา่ ยน้ำเทา่ นั้ น)
15.00 รับประทานอาหารวา่ ง - ส้มตำทะเล ส้มตำปู ข้าวเหนยี ว ไกท่ อด ขนมหวาน
ช่วงเย็น 19.00 รับประทานอาหารเย็นที่รสี อร์ท เมนู - ปูนึง่ ทอดมันก้ งุ ต้มยำทะเลรวมมิตร
ก้ งุ ผัดพรกิ เกลือ ปลาทอดสามรส ผลไม้ตามฤดูกาล
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ...นอนหลับฝันดีราตรสี วัสด์ ิ

วันที่ 3

รสี อร์ท - เดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเช้า 08:00 รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์
10.00 เรอื ออกจากทา่ เรอื เกาะกูด เพื่อเดินทางกลับ
11.30 ถึงทา่ เรอื แหลมศอก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
00.00 เดินทางถึงท่าเรอื แหลมศอก โดยสวัสด์ ิภาพ

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 2 คืน (เครือ่ งปรับอากาศ, เครือ่ งทำน้ำอนุ่ , ทีวี, ต้ เู ย็น)
อาหารหลัก 5 มื้ อ + อาหารวา่ ง 2 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ชา กาแฟ โอวัลติน ยกเว้น
เครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์
คา่ เรอื ไป-กลับ แหลมศอก - เกาะกูด
พาชมทัศนยี ภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรม
คา่ ประกันอุบัติเหตุ (เรืม่ ที่รสี อร์ท) แจ้งชื่อผ้ เู ดินทางทุกทา่ น
พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก่อนวันเดินทาง 5-7 วัน
ราคาเด็ก
เด็กอายุน้อยกวา่ 4 ขวบพักฟรี กรณนี อนเตียงเดียวกับผ้ ปู กครอง
เด็ก 5 - 9 ขวบ คิด 50 % กรณนี อนเตียงเดียวกับผ้ ปู กครอง สงู ไมเ่ กิน 120 ซม.
เด็ก 10 ขวบขึ้นไป จะคิดราคาเดียวกับผ้ ใู หญ่
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
รสี อร์ท ไมอ่ นญุ าตให้ประกอบอาหารใดๆภายในรสี อร์ท
และห้ามนำอาหารและเครือ่ งดื่มใดๆเข้าไปภายในรสี อร์ท

ไมอ่ นญุ าตให้นำสัตว์เลี้ยงที่น้ำหนักเกิน 15 กก.เข้าพักในรสี อร์ทค่าธรรมเนยี มสัตว์เลี้ยงตัวละ 500
บาท./คืน และไมเ่ กิน 1 ตัว / ห้อง

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

