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แพค็เกจทัวร์เกาะกระดาด 3 วัน 2 คืน พักที่เกาะกระดาดรสีอร์ท
เดินทางต้ังแต่ 10 คน

 ไฮไลท์ทริป

การเดินทาง

 Speed boat จากท่าเรอือ่าวช่อ

สนุกสนานกับกิจกรรม

ดำน้ำบรเิวณเกาะกระ เกาะรัง เกาะกระดาด
นัง่รถอีแต๋นชมเกาะ
ให้อาหารกวาง



อ่ิมอร่อยกับ

อาหารเมนซูีฟู๊ ด 5 ม้ือ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทางต้ังแต่  10 ท่าน 4,470.-

*** รสีอร์ทสามารถรับลูกค้าได้ 40 คน

** เนือ่งจากบนเกาะของเรายังใช้เครือ่งยนต์ในการป่ันไฟฟ้าทางเราจึงจะป่ันไฟฟ้าให้ใช้ต้ังแต่ 18.00-06.00
น.ขออภัยในความไม่สะดวก**

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ท่าเรอือา่วช่อ ตราด - รสีอร์ท ( เดินทางเองถึงท่าเรอือา่วช่อ)



การเดินทาง เช้าตรู่
00.00     ลูกค้าเดินทางเองจากภูมิลำเนา สู่จุดหมายปลายทางจังหวัดตราด
และเดินทางต่อยังท่าเรอือ่าวช่อ

8.30      ท่านสมาชิกพร้อมลงเรอืกันท่ี ท่าเรอื อ่าวช่อ

09.00    เรอืออกจากท่าสู่เกาะกระดาด

10.30     ถึงเกาะกระดาด นำท่านเข้าสู่ห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00     รับประทานอาหารกลางวันรว่มกัน

ช่วงบ่าย
นัง่รถ ชมทัศนยีภาพต่างๆ ชมกวาง รอบๆเกาะกระดาด

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
14.00 น. นัง่รถ ชมทัศนยีภาพต่างๆ ชมกวาง รอบๆเกาะกระดาด

17.00 น. กลับท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

อาหาร มื้ อกลางวัน
ห้องอาหารรสีอร์ท รายการอาหาร   1.เส้นจันทร์ผัดปู  2.ทอดมันปลาอินทรย์ี
 3.แกงจืดสาหรา่ยทะเล   4.ปลาผัดเผ็ด หรอื กุ้ งผัดเผ็ด   5.ข้าวสวย 
 6.ผลไม้    7.ชา กาแฟ โอวัลติน

มื้ อเย็น
ห้องอาหารรสีอร์ท  รายการอาหาร   1.ปลานึง่ฮอ่งกง   2.ปูนึง่ 
 3.ปลาหมึกทอดกระเทียม   4.ต้มข่าทะเล   5.ผัดผักรวม   6.หมูชะมวง 
 7.ข้าวสวย   8.ผลไม้ กล้วยบวชชี    9.ชา กาแฟ โอวัลติน

*** รายการอาหารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

ท่ีพัก เกาะกระดาด รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ท่าเรอือา่วช่อ ตราด - รสีอร์ท ( เดินทางเองถึงท่าเรอือา่วช่อ)



วันท่ี 2
กิจกรรมดำน้ำตื้ น -เกาะกระ เกาะรัง และบรเิวณรอบเกาะกระดาด - รสีอร์ท

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังรับประทานอาหารเช้า นำดำน้ำดูปะการังบรเิวณเกาะกระ เกาะรัง
และบรเิวณรอบเกาะหมาก 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
10.30    บรกิารนำท่านดำน้ำดูปะการัง บรเิวณเกาะกระ เกาะรัง
และบรเิวณรอบเกาะหมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียงบนเรอื

ช่วงบ่าย
14.30     เดินทางกลับท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00     รับประทานอาหารค่ำ

อาหาร มื้ อเช้า 
รสีอร์ท   รายการอาหารเช้า  1.ข้าวต้มรววมมิตรทะเล   2.ชา, กาแฟ, โอวัลติน

มื้ อกลางวัน
บนเรอืระหว่างการดำน้ำ   รายการอาหารกลางวัน  1.กระเพราทะเลไข่ดาว
(อาหารกล่องบนเรอื)   2.ผลไม้

มื้ อเย็น
รสีอร์ท  รายการอาหารเย็น   1.ปลาทอดราดพรกิ  2.น้ำพรกิมะขาม (สูตรดั่งเดิม
ร.๕) ดอกลีลาวดีชุบแป้งทอด  3.แกงเลียงกุ้ งสด  4.กุ้ งอบเกลือ  
5.ยำรวมมิตร  6.ปลาหมึกย่าง  7.ข้าวสวย   8.ข้าวเหนยีวเปียกมะพร้าวอ่อน  9.ชา
กาแฟ โอวัลติน

*** รายการอาหารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

ท่ีพัก เกาะกระดาด รสีอร์ท



วันท่ี 3
รสีอร์ท - อสิระตามอัธยาศัย - กลับยังท่าเรอือา่วช่อ - ภูมิลำเนา

การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00      รับประทานอาหารเช้า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00      เดินทางกลับ ท่าเรอื อ่าวช่อ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
อิสระเดินเล่น ให้อาหารกวาง ถ่ายรปูท่ีระลึกตามอัธยาศัย

อาหาร ม้ือเช้า
รสีอร์ท   รายการอาหารเช้า  1.ข้าวต้ม   2.หมูต้มจิ่มเต้าเจี้ ยว ยำกุนเชียง  
3.ปลาสละเค็ม ผัดผักบุ้งไฟแดง   4.ไข่เจียว   5.ชา กาแฟ โอวัลติน

*** รายการอาหารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

ราคารวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน ( พัก 2 คน /ห้อง )
ค่าอาหารทุกม้ือ ตามรายการเดินทาง
นำชมกวางบรเิวณเกาะ ดำน้ำดูปะการัง
ค่าเรอืเดินทางตลอดรายการ
ชา กาแฟ โอวัลติน ตลอดรายการ
 ประกันเงิน 1,000,000.-

ราคาไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น รมูเซอร์วิส, มินบิาร์ เป็นต้น
น้ำอัดลม/เครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์/โซดา/น้ำแข็ง

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/koh-kradad/994

https://www.atsiamtour.com/koh-kradad/994
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