 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มือ่ : 5 ต.ค. 2017 12:33

แพค็ เกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้ งแต่ 10 คน พักท่ี
บ้านคลองเจ้า โฮมสเตย์



ไฮไลท์ทริป

การเดินทาง
โดยเรอื Speed boat จากทา่ เรอื แหลมศอก
สนกุ สนานกั บกิจกรรม
ดำน้ำตื้นเกาะยักษ์ กาะมะปรงิ
พายเรอื แคนู
เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า
อิ่ม อร่อยกั บ

อาหารเมนซู ีฟ๊ ดู 5 มื้อ
อาหารวา่ ง 2 มื้อ
หมายเหตุ
รสี อร์ท ไมม่ ีสระวา่ ยน้ำ
ติดคลองเจ้าไม่ติดชายหาด




ราคา
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 10 คนขึ้นไป

4,950.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ทา่ เรอื แหลมศอก (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า ลูกค้าเดนิ ทางทางสทู่ า่ เรอื แหลมศอกด้วยต้วยตัวเอง
ช่วงบ่าย 13:00 ออกเดินทางจากทา่ เรอื แหลมศอก ด้วยเรอื ดว่ นปรับอากาศ (เฟอร์ร)ี่
14:15 ถึงท่าเรอื "เกาะกูด" หลังจากนั้ นนำท่านสู่รสี อร์ทด้วยรถ ถึงรสี อร์ท ต้อนรับท่านด้วย
Welcome Drink
15:30 เดินทางไปชม เลน่ น้ำตก
และสักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ั ว (รัชกาลที่ ๕)
ที่น้ำตกคลองเจ้า
17:00 เดินทางกลับสทู่ ี่พัก และรับประทานอาหารวา่ งที่รสี อร์ทเตรยี มไว้บรกิ ารทา่ น
จากนั้ นเชิญทา่ นพักผอ่ นตามอัธยาศัย หรอื จะเลน่ น้ำที่ใสสะอาดหน้าชายหาดของเรา

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ทา่ เรอื แหลมศอก (เดินทางเอง)
ช่วงค่ำ 19:00 รับประทานอาหารค่ำ และรว่ มสนกุ กับกิจกรรมยามค่ำคืน ด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
(ร้องรวม)
ท่ีพัก

อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
บ้านคลองเจ้า โฮมสเตย์

วันที่ 2

กิจกรรมดำน้ำ ชมปะการัง
ช่วงเช้า 08:00 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร รสี อร์ท ด้วยบรรยากาศรมิ คลองเจ้า
09:30 เดินทางล่องเรอื ชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมปะการัง บรเิ วณเกาะแรด - อ่าวตุ่ม
(โปรแกรมดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ)
ซึ่งเป็นแหลง่ ดำน้ำดูปะการังหลากหลาย และฝูงปลานานาชนดิ ที่สวยงาม ซึ่งบรเิ วณนี้มีปลาชุกชุมมาก
เหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแหง่ หนึง่ ของหมเู่ กาะในทะเลตะวันออก
ช่วงเที่ยง เชิญรับทานอาหารกลางวัน (อาหารกลอ่ ง) บนเรอื และดำน้ำตอ่
ช่วงบ่าย 15:00 เชิญรับประทานอาหารว่างที่รสี อร์ท จากนั้ นเชิญท่านพักผ่อน หรอื พายเรอื คายัค
ตามลำคลองเจ้า
ช่วงค่ำ 19:00 รับประทานอาหารคำ่
ซึ่งทา่ นจะได้อิ่มอรอ่ ยกับอาหารทะเลสดๆ ทา่ มกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ
และสนกุ กับกิจกรรมยามคำ่ คืนด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย ที่ บ้านคลองเจ้า โฮมสเตย์

วันที่ 3

รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
ช่วงเช้า 08:00 อรณุ สวัสด์ ิ รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร รสี อร์ท ด้วยบรรยากาศรมิ คลองเจ้า
10:00 อำลาที่พัก นำทา่ นเดินทางกลับสจู่ ั งหวัดตราด
11:15 ถึงทา่ เทียบเรอื แหลมศอก... ขอให้ทา่ นเดินทางกลับบ้านพัก โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
คา่ เรอื ดว่ นปรับอากาศ ไป-กลับ (เฟอร์ร)ี่
คา่ ห้องพัก 2 คืน (แอร์ ทีวี น้ำอนุ่ )
คา่ นำเทียวน้ำตก, ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอปุ กรณ์
ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ น้ำชา, กาแฟ, โอวัลติน, ขนมปัง, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม ฟรตี ลอดแพ็คเกจ
คาราโอเกะ(ร้องรวม) เวลา 19:00 น. - 22:00 น.
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เชน่ รมู เซอร์วิส, มินบิ าร์ เป็นต้น
เด็ก 1-3 ปี พักฟรี /4-6 ปี คิด 50% / 7-10 ปี คิด 75%
เงื่อนใขอื่นๆ
หากทา่ นไมส่ ามารถเดินทางตามกำหนดได้ทา่ นต้องแจ้งให้ทางรสี อร์ททราบลว่ งหน้า-กอ่ นวันเดินทางไมน่ ้ อยกวา่
10 วัน มิเชน่ นั้ นให้ถือวา่ ทา่ นสละสิทธ์ ิ
ทางรสี อร์ทขอสงวนสิทธ์ ใิ นการคืนเงินที่ทา่ นได้ชำระมา
แล้วทั้ งหมดทางรสี อร์ทขอสงวนสิทธ์ ใิ นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ
โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็น
หลักห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนดิ ไปที่รสี อร์ทโดยไมไ่ ด้รับการอนญุ าต
เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ตา่ งๆพกพาได้ตามความจำเป็นเทา่ นั้ น
รสี อร์ทจะรับผิดชอบตอ่ ความเสียหายหรอื สูญหายของสิ่งของได้ไมเ่ กิน 1,000 บาทตอ่ ทา่ น
(เฉพาะที่เกิดจากความผิดพลาดของรสี อร์ท)
ไม่อนญุ าตให้นำเครือ่ งดื่มทุกชนดิ ข้ามไปที่รสี อร์ทในกรณที ่ที ่านนำเครือ่ งดื่มไปเอง มีค่าขนส่งที่ต้องชำระก่อนลงเรอื
300 บาท/แพ็ค/โหล
เมื่อทำกิจกรรมนอกรสี อร์ท ปิดพักเครือ่ งปั่นไฟฟ้ า เวลาประมาณ 9:00-17:00 น.

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-kood/978

