 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 มี.ค. 2019 16:02

แพค็ เกจทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน พักท่ี เสม็ดคาบานา่ รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป
การเดินทาง
โดยเรอื Speed boat หรอื เรอื ช้า ลกู ค้าเดินทางเอง
สนกุ สนานกั บกิจกรรม
ดำน้ำตื้น 6 เกาะ เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกฏุ ี เกาะทะลุ
(เป็นจอยทัวร์ดำน้ำ)
อิ่ม อรอ่ ยกั บ
อาหารเช้าห้องอาหารรสี อร์ท



ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง ตั้ งแต่ 2 ทา่ น ขึ้นไป

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 2 คน ห้อง Beach front
วันหยุด ชว่ งเดือน มิย.และ ตค. 1-30 ม 1-31
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน ห้อง Beach front
วันหยุด ช่วง 1 พย.-16 เมย ,17 เมย -31 พค.
เสรมิ เตียงได้ 1 เตียง (1 ผ้ ใู หญ่ หรอื 1 เด็ก อายุ 5 ปีข้ ึนไป)
เด็กอายตุ ำกวา่ 5 ปี สามารถนอนรวมกับผ้ ใู หญไ่ ด้ ไมค่ ิดเพิ่ม

2,800.3,150.1,900.-

** กรณีวันหยุดยาว และช่วงเทศกาล สอบถามราคาแพ็ค เกจอีกครั้ ง หนึ่ง **


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - Speed Boat - เรอื ช้า - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 ออกเดินทางจากที่พักสู่ทา่ เรอื บ้านเพ จังหวัดระยอง (เดินทางเอง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
10.00 เดนิ ทางถึงทา่ เรอื บ้านเพ ตดิ ตอ่ เจ้าหน้าที่ แล้วลงเรอื ไปสเู่ กาะเสม็ด
ขึ้นเรอื ที่อา่ ววงเดือน ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทเอง เข้าเช็คอิน
หรอื ฝากสัมภาระที่รสี อร์ทกอ่ น เสรจ็ แล้วเตรยี มตัวไปดำน้ำหรอื พักผอ่ นตามอัธยาศัย
11.30 เจ้าหน้าที่เรอื มารับเพื่อนำไปสู่กิจกรรมดำน้ำ 6 เกาะ เช่น เกาะท้ายค้างคาว
เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฎี เกาะทะลุ

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - Speed Boat - เรอื ช้า - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
12.00 เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท สเู่ กาะตา่ งๆ 6 เกาะโดยเรมิ่ ต้นที่ เกาะท้ายค้ างคาว
เพื่อดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาพอสมควรเดินทางตอ่ ยังเกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน
เพื่อเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้ นขึ้น เกาะกุฏี เพื่อชมวิวจากผานลิ มังกร
ท่านจะได้เหน็ ทะเลและเกาะเสม็ดในมุมสูงที่สวยงามอีกมุมหนึง่ นอกจากนั้ นท่านจะได้พัก
ผ่อนนัง่ ชิงช้าใต้ต้นไม้ท่รี ม่ รืน่ กับวิวทะเลที่สวยงามและ รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้ นเราจะพาทา่ นมงุ่ หน้าสู่ เกาะทะลุ เพื่อดำน้ำดูปะการัง ให้อาหารปลาใต้น้ำ
ทา่ นจะได้สัมผัสกับหาดทรายที่แสนจะขาวสะอาดและเงียบสงบของเกาะทะลุ
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับจากการทำกิจกรรมดำน้ำ ถึงรสี อร์ท เชิญพักผอ่ นตามอัธยาศัย
17.00 เวลาสมควรนำกลับยังรสี อร์ทที่พัก อิสระพักผ่อน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
อาหาร

ที่พัก

วันที่ 2

มื้อกลางวั น
บนเกาะกุฎี อาหารกลางวัน ข้าวผัดไก่ ผลไม้ น้ำดื่ม
มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
เสม็ดคาบานา่ รสี อร์ท ห้อง Baachfaont

ขับมอเตอร์ไซด์ ชมเกาะ - รสี อร์ท - กรงุ เทพ

วันที่ 2

ขับมอเตอร์ไซด์ ชมเกาะ - รสี อร์ท - กรงุ เทพ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ขี่มอเตอร์ไซด์ ชมเกาะตามอัธยาศัย
12.00 เตรยี ทตัวเช็คเอ้าท์ เพื่อลงเรอื เดินทางสทู่ า่ เรอื บ้านเพ
13.00 เดินทางถึงท่าเรอื บ้านเพ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสด์ ิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ขี่มอเตอร์ไซด์
ชมเกาะตามอัธยาศัย ลูกค้าจา่ ยคา่ เชา่ เอง เพื่อที่จะได้ใช้เวลาชว่ งเช้าขับเที่ยวไปชมความง
ามของหาดตา่ งๆ ตามที่ต้องการ
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารรสี อร์ท

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 1 คืน ห้อง Baachfaont ( 2 คน /ห้อง )
คา่ อาหาร 2 มื้อ มื้อกลางวันระหวา่ งดำน้ำ มื้อเช้าวันที่ 2
คา่ เรอื Speed Boat ไปดำน้ำ 6 เกาะ (เป็นจอยทัวร์ดำน้ำ)
คา่ ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น รมู เซอร์วิส , มินบิ าร์ & อื่น
หมายเหตุ :
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-samet/992

