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แพค็เกจเกาะกูด 4 วัน 3 คืน พักที่ กัปตันฮุ๊ ก รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก

Speed Boat รับ-ส่ง ท่าเรอืแหลมศอก - เกาะกูด
พายเรอืคายัค วอลเล่ย์บอลชายหาด 
เท่ียวน้ำตกคลองยายกี๋
ดำน้ำชมปะการัง ท่ีหมู่เกาะรัง
ล่องเรอืชมหิง่ห้อยในคลองยายกี๋
ชมโชว์ควงกระบองไฟ
อาหารเย็น บุฟเฟ่ต์กระทะร้อน และ บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ ดส์ บาร์บีคิว

หมายเหตุ



รสีอร์ท มีสระว่ายน้ำ
ติดชายหาดคลองเจ้า

 ราคา

                เดินทางต้ังแต่  2  คน ราคา / คน

Deluxe villa - canal view  - พัก 2 คน 11,300

Mini pool villa sea View - tropical style -พัก 2 คน 14,100

Mini Pool Villa Sea View - Modern Style -พัก 2 คน 14,900

Pool Suite  - Ocean View 2 ห้องนอน  -  พัก 4 คน 14,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท

กำหนดการ
ลูกค้าออกเดนิทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

11:45     เดนิทางจากทา่เรือแหลมศอกด้วยเรือสปีดโบ๊ท ไปยังรสีอร์ท (1 ช๋ัวโมง) ประเภทเรือและเวลาเรือ อาจมกีารเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กับทางรสีอร์ท

ถึงรสีอร์ท ต้อนรับลูกค้าด้วย Welcome Drink น้ำสมนุไพรไทย และเชิญทา่นรับประทานอาหารกลางวัน

14:00   ออกเดนิทางไปเทีย่วน้ำตกคลองยายก๋ี

20:00   ล่องเรือชมห่ิงห้อยในคลองยายก๋ี หรือ โชว์ควงกระบองไฟจากน้องๆทมีงาน

กิจกรรม
เทีย่วน้ำตกคลองยายก๋ี

พักผ่อนพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม พายเรือคายัค วอลเล่ย์บอลชายหาด เล่นน้ำทีห่น้ารสีอร์ท

ล่องเรือชมห่ิงห้อยในคลองยายก๋ี หรือ โชว์ควงกระบองไฟจากน้องๆทมีงาน



อาหาร
กลางวัน     ห้องอาหารรสีอร์ท
อาหารวา่ง  รับประทานอาหารว่าง
เย็น           เสิร์ฟด้วยบุฟเฟ่ต์กระทะร้อน

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ตราด ( เดินทางเองถึงท่าเรอืแหลมศอก ) - รสีอร์ท

วันท่ี 2
รสีอร์ท - กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง

กำหนดการ
07:30   บุฟเฟต์อาหารเช้านานาชาติ

ดำน้ำชมปะการังน้ำต้ืน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอปุกรณ์ครบครัน ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิหมูเ่กาะรัง (เวลาสำหรับการทำกิจกรรม

ทางเจ้าหน้าทีจ่ะเป็นผู้แจ้งทีห่น้างาน)

กิจกรรม
 ดำน้ำชมปะการัง ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะรัง

 อสิระเล่นน้ำตอ่ทีร่สีอร์ท

 ชมโชว์ควงกระบองไฟ

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท (07.30 - 10.00)

กลางวัน     บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และซีฟู๊ดส์ (11.30 - 14.00)

15.30        รับประทานอาหารวา่ง (15.30 - 17.00)

เย็น           เสิร์ฟด้วยซีฟู๊ด บาร์บีควิ  (18.30 - 20.30)

วันท่ี 3
รสีอร์ท - กิจกรรมอสิระตามอัธยาศัย



กำหนดการ
07:30   บุฟเฟต์อาหารเช้านานาชาติ

09:00 - 18:00  อิสระกิจกรรมบรเิวณรสีอร์ท

กิจกรรม
อสิระกิจกรรมพายเรือคายัค เล่นน้ำหน้ารสีอร์ท

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน   บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และซีฟู๊ ดส์
เย็น         เสิร์ฟด้วยซีฟู๊ ด บาร์บีคิว

วันท่ี 3
รสีอร์ท - กิจกรรมอสิระตามอัธยาศัย

วันท่ี 4
รสีอร์ท - เดินทางกลับ

กำหนดการ
07:30  รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
09:30  อำลาท่ีพักออกเดินทางสู่ ท่าเรอืแหลมศอก 

อาหาร
เช้า     ห้องอาหารรสีอร์ท

ราคาน้ีรวม

คา่ทีพั่ก 3 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)   

คา่เรือเฟอร์รี ่ไป – กลับ แหลมศอก - เกาะกูด   

อาหาร 8 ม้ือ อาหารวา่ง 2 ม้ือ    

โอวันตนิ ชา กาแฟ   



กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง

รถนำเทีย่วน้ำตก    

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 %

คา่ใช้จ่ายส่วนตัวอืน่  ๆเช่น รมูเซอร์วสิ, มนิิบาร์ เป็นต้น

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/975

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/975
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