
 
 

รหัสโปรแกรม : 20114 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Ao Prao Resort อ่าวพร้าว 

 

 

 



โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที ่1 ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือ อ่าวพร้าว (บ้านเพ) ด้วยตนเอง **รอบเรือขาไป 
11.00/13.30/16.00 น. โดยเรือ  
Speed boat** (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)** - ถึงฝั่งเสม็ดจะมีรถจากทาง
โรงแรมรอรับลูกค้า - พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ  
วันที่ 2 ทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )  

1.1 ด้าน ้าดูปะการัง เจ้าหน้าที่รับลูกค้าที่โรงแรมเวลาประมาณ 11.00-11.30 น.
โดยประมาณ 
 เรือออก ประมาณ 11.45-12.00น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะ
ค้างคาว บริการอาหารกลางวัน 1 มื อ ด้าน ้า 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00 น. 
พาลค.กลับมาส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ( จุุดด้าน ้าอาจมีการเปล่ียนแปลง ตามสภาพ
อากาศและประกาศ อุทยาน ) 

1.2 นั่งเรือตกอาหารทะเล 

1.2.1 โปรแกรม A ตกปลา-ซาซิม ิรอบเดินทาง 10:30 - 16:30 น. (อาหาร1มื อ พร้อมท้าปลา
ที่ตกได้ให้ทานสดๆ (เฉพาะเรือใหญ่) 

1.2.2 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ รอบเดินทาง18:00 - 22:30 น. (อาหาร1มื อ 
พร้อมท้าปลาที่ตกได้ใหท้านสดๆ (เฉพาะเรือใหญ่) 

1.2.3 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน รอบเดินทาง 15:00 - 21:00 น.  

1.3 ทานมื อเย็น 1 มื อ ลูกค้าเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารดว้ยตนเอง (อาหาร
ปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรี  
วันที่ 3 เช็คเอาท์  12.00 น.รถจากทางโรงแรมส่งคุณลูกค้าที่ท่าเรือ เพื่อเตรยีมตัวขึ นเรือกลับฝั่ง
บ้านเพ **รอบเรือขากลับ 10.00/12.30/15.00 น. โดยเรือใหญ่ **(อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)**  
โดยสวัสดิภาพ ฯ 

 



3 วัน 2 คนื เดนิทาง 1 ก.ค. – 30 พ.ย. 
Deluxe Hillside 3,870/ท่าน 
Deluxe Cottage 4,670/ทา่น 

ใช้ไดถ้ึง 30 พ.ย.2021 

เดก็ 0-3 ป ีฟร ี

เดก็ 4- 6 ปี ไมม่เีตยีงเสรมิ  1,550/ทา่น 

เดก็ 7 – 11 ป ีไมม่เีตยีงเสรมิ 1,800/ทา่น 

Extra Person ผูใ้หญ ่เสรมิคนไมม่เีตยีงเสรมิ 4,490/ทา่น 
 

ราคาแพค็เก็จรวม 

1. ที่พัก Ao Prao Resort  3 วัน 2 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก) 

2. ทัวร์ฟร ี( เลือก 1 โปรแกรม ) 

1. ด้าน ้าดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี 
ด้าน ้า 1จุด ( จุดด้าน ้าปรับเปล่ียนตามวัน ขึ นอยู่กับอากาศ และ คล่ืนลม ) 

2. นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจับปลาหมึกสดๆจากทะเล 

2.1 โปรแกรม A : ตกปลา-ซาซิมิ 

2.2  โปรแกรม B : ตกหมึก+Seafood BBQ  

2.3 โปรแกรม C : ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน 



3. ทานมื อเย็น 1 มื อ ลูกค้าเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารด้วย
ตนเอง (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั นๆ) ดินเนอร์เป็น
บริการฟรี  
3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) บริการจากทางโรงแรม ฯ ขึ นท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) 

4. รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปโรงแรม  ฯ 

5. ฟรีกระเป่ากันน ้า 1 ใบ / คู่ 

เงื่อนไข 
1. ราคานี เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ น
ไป 
2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
3. ราคานี ไม่รวมค่าอุทยาน  
4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 
5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ    
6. ราคานี ส้าหรับคนไทยเท่านั น 
 
 
 
 
 
 
 



Deluxe Hillside 

  

 

  
 



Deluxe Cottage 

 

  
 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศ Ao Prao Resort 



ภาพบรรยากาศ Ao Prao Resort 
 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมด้าน า้ 
ด้าน ้าดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ด้าน ้า 1
จุด ( จุดด้าน ้าปรับเปล่ียนตามวัน ขึ นอยู่กับอากาศ และ คล่ืนลม ) 

 
 

 



 

 

 

 

 



โปรแกรมตกหมึก 

 

 

 
 



 
 



 



 


