 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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แพค็ เกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี สฟี ้ า รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป

ลกู ค้าเดินทางเองจากกทม - ทา่ เรอื แหลมศอก.
สปดี โบ๊ท ไป - กลับ ทา่ เรอื แหลมศอก - เกาะกดู
เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ชมเขาเรอื รบ
ดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะแรด
เลน่ น้ำสระวา่ ยน้ำ
พายเรอื คายัค
หมายเหตุ

รสี อร์ท มีสระวา่ ยน้ำ

ติดชายหาดอ่าวตะเภา


ราคา
เดินทางตั้ งแต่ 2 ทา่ น

Coconut Garden Deluxe พัก 2 คน
Coconut Pool Garden Deluxe พัก 2 คน
Coconut Garden Family พัก 4 คน
Beach Front Bangalow พัก 2 คน
Beach Front Deluxe with Jacuzzi พัก 2 คน


ราคา / คน
15 ต.ค. - 15 พ.ค.
7,300
7,300
7,300
9,300
12,000

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมศอก ) - รสี อร์ท
กำหนดการ

กิจกรรม

เดินทางถึง จ.ตราดด้วยตนเอง
10:00 เดินทางจากทา่ เรอื แหลมศอก - ไปยังสีฟ้า รสี อร์ท ด้วยสปีดโบัท ใช้เวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที
11:30 ถึงสีฟ้า รสี อร์ท เช็คอินเข้าที่พัก และพักผอ่ นตามอัธยาศัย
16:00 เดินทางไปชมหาดคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า เขาเรอื รบ
พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล พายเรอื คายัค
เดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของเกาะกูด ได้แก่หาดคลองเจ้า
น้ำตกคลองเจ้า เขาเรอื รบ

วันที่ 1

กรงุ เทพ - ตราด ( เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมศอก ) - รสี อร์ท
อาหาร
กลางวั น ห้องอาหารรีสอร์ท
15.00 ทานอาหารวา่ ง
เย็น

ห้องอาหารรีสอร์ท

วันที่ 2

กิจกรรม ดำน้ำตื้นชมปะการัง
กำหนดการ

กิจกรรม

10.00 นำทา่ นไปดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะแรด เกาะไม้ซ้ ี
13.30 เดินทางกลับไปยังรสี อร์ท เชิญพักผอ่ นตามอัธยาศัย
ดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะแรด เกาะไม้ซ้ ี เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยกู่ ั บความเหมาะสมของสภาพคลื่นลมของวันนั้ นๆ
พักผอ่ นตามอัธยาศัย เลน่ น้ำทะเล พายเรอื คายัค ดำน้ำตื้นดูปะการังหน้ารสี อร์ท
พร้อมอุปกรณ์ เลน่ น้ำสระวา่ ยน้ำ สวมชุดวา่ ยน้ำเทา่ นั้ น

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท

กลางวั น อาหารกลอ่ งระหวา่ งดำน้ำ

วันที่ 3

15.00

รั บประทานอาหารวา่ ง

เย็น

ห้องอาหารรีสอร์ท

รสี อร์ท - เดินทางกลับ

วันที่ 3

รสี อร์ท - เดินทางกลับ
กิจกรรม
08:00 รั บประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์
10:00 เรือออกจากทา่ เรือเกาะกูด เพื ่อเดินทางกลั บ
11:30 ถึ งทา่ เรือแหลมศอก เดินทางกลั บโดยสวั สดิภาพ

อาหาร
เช้า ห้องอาหารรีสอร์ท

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก 2 คืน (เครือ่ งปรับอากาศ, เครือ่ งทำน้ำอุ่น, ทีวี, ต้ เู ย็น)
อาหาร 8 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ชา กาแฟ โอวัลติน (อาหารทุกอยา่ งเติมได้)
ค่าเรอื สปีดโบ๊ท ไป-กลับ แหลมศอก - เกาะกูด
พาชมทัศนยี ภาพ และกิจกรรมตา่ ง ๆ ตามโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ (เรืม่ ที่รสี อร์ท) แจ้งชื่อผ้ เู ดินทางทุกท่าน
พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกอ่ นวันเดินทาง 5-7 วัน
ราคาเด็ก

เด็กอายุไมเ่ กิน 3 ปี นอนเตียงเดียวกับผ้ ปู กครอง ไมม่ ีคา่ บรกิ าร
เด็ก 4 - 8 ขวบ คิด 50 % กรณนี อนเตียงเดียวกับผ้ ปู กครอง ไม่มีเตียงเสรมิ
เด็ก 9 ขวบขึ้นไป คิดราคาเดียวกับผ้ ใู หญ่
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวอื่น ๆ เชน่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์, รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
ไม่อนญุ าตให้ประกอบอาหารใดๆภายในรสี อร์ท
และห้ามนำอาหารและเครือ่ งดื่มใดๆเข้ามาภายในรสี อร์ท
สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในรสี อร์ทได้ แต่มีค่าธรรมเนยี มสัตว์เลี้ยง วันละ 500 บาท/คืน/ห้อง
(น้ำหนักไมเ่ กิน 12 กิโลกรัม เทา่ นั้ น)

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

