 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 พ.ย. 2018 16:22

แพค็ เกจทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน พักท่ี กรนี เบย์ เสม็ด รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป

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



ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 2 คน ห้อง Standard
มิ.ย-ก.ย
เดินทางตั้ งแต่ 2 คน ห้องStandard
ม.ค-พ.ค , ต.ค-ธ.ค

2,200.-

- เตียงเสรมิ ตอ่ ทา่ น/ตอ่ คืน รวมอาหารเช้า
- เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป คิดราคาผ้ ใู หญ่
-เด็กอายตุ ำ่ กวา่ 6 ปี (นอนรว่ มกับผ้ ปู กครอง) ไมม่ ีเตียงเสรมิ
** กรณวี ั นหยุดยาว และช่วงเทศกาล สอบถามราคาแพ็คเกจอีกครั้ งหนึง่ **


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - เรอื ช้า - Speed Boat - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น

2,550.800.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - เรอื ช้า - Speed Boat - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 ออกเดินทางจากที่พักสทู่ า่ เรอื บ้านเพ จังหวัดระยอง (เดินทางเอง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
10.00 เดินทางถึงทา่ เรอื บ้านเพ ติดตอ่ เจ้าหน้าที่ แล้วลงเรอื ไปสเู่ กาะเสม็ด
ถึงท่าเรอื หน้าด่านบนเกาะเสม็ด ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทเอง เข้าเช็คอิน
หรอื ฝากสัมภาระที่รสี อร์ทก่อน เสรจ็ แล้วเตรยี มตัวไปดำน้ำหรอื พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 เจ้าหน้าที่พร้อมเรอื สปีดโบ๊ท มารับเพื่อนำไปสู่กิจกรรมดำน้ำ 6 เกาะ เชน่
เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฎี เกาะทะลุ
สถานที่ท่องเ ช่วงเที่ยง
ที่ยว
12.00 เดินทางด้วยสปีดโบ๊ท สเู่ กาะตา่ งๆ 6
เกาะโดยเรมิ่ ต้นที่ เกาะท้ายค้ างคาว เพื่อดำน้ำดปู ะการัง
ใช้เวลาพอสมควรเดินทางตอ่ ยังเกาะขาม เกาะกรวย
เกาะปลาตีน เพื่อเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้ นขึ้น เกาะกุฏี เพื่อชมวิวจากผานลิ มังกร
ทา่ นจะได้เหน็ ทะเลและเกาะเสม็ดในมุมสูงที่สวยงามอีกมุมหนึง่ นอกจากนั้ นทา่ นจะได้พัก
ผอ่ นนัง่ ชิงช้าใต้ต้นไม้ที่รม่ รืน่ กับวิวทะเลที่สวยงามและ รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้ นเราจะพาทา่ นมงุ่ หน้าสู่ เกาะทะลุ เพื่อดำน้ำดูปะการัง ให้อาหารปลาใต้น้ำ
ทา่ นจะได้สัมผัสกับหาดทรายที่แสนจะขาวสะอาดและเงียบสงบของเกาะทะลุ
17.00 เวลาสมควรนำกลับยังรสี อร์ทที่พัก อิสระพักผอ่ น และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับจากการทำกิจกรรมดำน้ำ ถึงรสี อร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – ทา่ เรอื บ้านเพ - เรอื ช้า - Speed Boat - รสี อร์ท - ดำน้ำตื้น
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
บนเกาะกุฎี อาหารกลางวัน ข้าวผัดไก่ ผลไม้ น้ำดื่ม
มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
กรนี เบย์เสม็ดรสี อร์ท Standard Room

วันที่ 2

ขับมอเตอร์ไซด์ ชมเกาะ - รสี อร์ท - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ขี่มอเตอร์ไซด์ ชมเกาะตามอัธยาศัย
12.00 เตรยี ทตัวเช็คเอ้าท์ เพื่อลงเรอื เดินทางสู่ท่าเรอื บ้านเพ
13.00 เดินทางถึงท่าเรอื บ้านเพ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ขี่มอเตอร์ไซด์ ชมเกาะตามอัธยาศัย ลกู ค้าจา่ ยคา่ เชา่ เอง
เพื่อที่จะได้ใช้เวลาชว่ งเช้าขับเที่ยวไปชมความงามของหาดตา่ งๆ ตามที่ต้องการ
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารรสี อร์ท
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 1 คืน ห้อง Standard ( 2 คน /ห้อง )
ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้ อกลางวันระหว่างดำน้ำ มื้อเช้าวันที่ 2
คา่ เรอื Speed Boat ไปดำน้ำ 6 เกาะ (เป็นจอยทัวร์ดำน้ำ)
คา่ ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวอื่น เชน่ รมู เซอร์วิส , มินบิ าร์ & อื่น
หมายเหตุ :
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/koh-samet/995

