 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักท่ี Wendy The Pool
Resort



ไฮไลท์ทริป
Speed Boat รับ-สง่ จากทา่ เรอื แหลมศอก-เกาะกดู
พายเรอื คายัค เลน่ วอลเลย่ ์ บอลชายหาด
ดำน้ำตื้นดปู ะการัง หมเู่ กาะรัง
ลอ่ งเรอื ชมหงิ่ ห้อยในคลองเจ้า
โชว์ควงกระบองไฟ

หมายเหตุ
รสี อร์ท มีสระวา่ ยน้ำ

ติดชายหาด


ราคา
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป

ราคา/คน
มิ.ย.- ก.ค.61
(งดกิจกรรมดำน้ำ)

Pool Access Villa (พัก 2 คน/ห้อง)
พักเสรมิ - ผ้ ใู หญ่
พักเสรมิ - เด็ก 3 - 5 ปี
พักเสรมิ - เด็ก 6 - 10 ปี

10,800.6,000.3,000.4,500.-

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป

ราคา/คน
ต.ค.61 - พ.ค.62

Pool Access Villa (พัก 2 คน/ห้อง)
Pool Suit Beach Front Villa (พัก 4 คน/ห้อง)
พักเสรมิ - ผ้ ใหญ
ู ่
พักเสรมิ - เด็ก 3 - 5 ปี
พักเสรมิ - เด็ก 6 - 10 ปี

15,800.15,800.9,800.4,900.7,400.-

ห้องพักแตล่ ะแบบ สามารถพักเสรมิ ได้อีก 1 คนตอ่ ห้อง (เป็นที่นอนเสรมิ )



รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ตราด ( เดินทางเองถึงทา่ เรอื แหลมศอก )
ช่วงเช้า 00:00 ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง
11:45 ออกเดินทางจากทา่ เรอื แหลมศอกด้วยเรอื สปีดโบ๊ท ไปยังรสี อร์ท
เดินทางถึงรสี อร์ท พร้อมต้อนรับคณะด้วย Welcome Drink น้ำสมนุ ไพรไทย
ประเภทเรอื และเวลาเรอื ออกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางรสี อร์ท
เที่ย ง รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารรสี อร์ท
ช่วงบ่าย 14:00 เดินทางไปเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
16:30 กลับถึงรสี อร์ท รับประทานอาหารว่าง
จากนั้ นเลือกสนกุ สนานกับกิจกรรมแนะนำ เช่น พายเรอื คายัค วอลเล่ย์บอลชายหาด
หรอื เลน่ น้ำที่หน้ารสี อร์ท
ช่วงค่ำ 18:00 รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยบฟุ เฟ่ต์กระทะร้อน
20:00 ลอ่ งเรอื ชมหงิ่ ห้อยในคลองเจ้า

วันที่ 2

เกาะกูด - ดำน้ำชมปะการัง
ช่วงเช้า 08:00 รับประทานอาหารเช้า เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารเช้านานาชาติ
09:00 ออกเรอื ไปดำน้ำชมปะการัง ที่อุทยานแหง่ ชาติหมเู่ กาะรัง ด้วยเรอื สปีดโบ๊ท
เที่ย ง 13:00 กลับรสี อร์ท รับประทานอาหารกลางวัน บฟุ เฟ่ต์อาหารไทย และซีฟ๊ ดู ส์
ช่วงบ่าย หลังอาหาร จากนั้ นเล่นน้ำต่อที่รสี อร์ท อิสระตามอัธยาศัย
16:30 รับประทานอาหารวา่ ง

วันที่ 2

เกาะกูด - ดำน้ำชมปะการัง
ช่วงค่ำ 18:30 รับประทานอาหารเย็น เสิร์ฟด้วยซีฟ๊ ดู บาร์บีคิว
20:00 ชมโชว์ควงกระบองไฟ

วันที่ 3
เกาะกูด - กรงุ เทพฯ
ช่วงเช้า

08:00 รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
09:30 เรอื ออกจากรสี อร์ท เดินทางกลับฝั่งตราด

ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน
คา่ อาหาร 6 มื้ อ + อาหารวา่ ง 2 มื้อ
ค่าเรอื สปีดโบ้ท รับ-ส่ง ท่าเรอื แหลมศอก ตราด-เกาะกูด
ดำน้ำตื้นที่หมเู่ กาะรัง พร้อมอปุ กรณ์
คา่ นำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น รมู เซอร์วิส , มินบิ าร์ เป็นต้น
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/974

