โปรแกรม 2 วัน 1 คืน แบบ A

สลักเพชรทัวร์
สลักเพชรซีฟู้ด & รีสอร์ ท (เกาะช้ างเลีย้ วซ้ าย)
แพ็คเกจทัวร์ ( 2 วัน 1 คืน ) เที่ยว
ร่ วมเปิ ดประตูส่ ูเกาะน้ อยใหญ่ หาดทรายขาวบริ สุทธิ์ นา้ ทะเลใสสะอาด ดาดิ่งสู่ใต้ ท้องทะเลชมโลกปะการั ง และฝูงปลานานาชนิด
ที่อุดมสมบูรณ์ ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย
วันแรก 13.00 น. : ลงเรื อจากบ้านธรรมชาติสู่เกาะช้างด้วยเรื อเฟอร์รี่ที่ทนั สมัย (ท่าอ่าวธรรมชาติ เกาะช้างเฟอร์รี่)
13.30 น. : ถึงฝั่งเกาะช้าง ( ขึ้นจากเรื อเฟอร์รี่เลี้ยวซ้ายสุ ดปลายทางเกาะช้างใต้ ) ที่ยงั คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
14.00 น. : เข้าสู่ ที่พกั สลักเพชรรี สอร์ท ลักษณะเป็ นเรื อนพักปลูกอยูใ่ นน้ า ท่ามกลางบรรยากาศของท้องทะเล
วิวทิวทัศที่สวยงาม ลมทะเลพัดเย็นโล่งสบาย เกาะน้อยใหญ่ลดหลัน่ อย่างมีระดับรายรอบที่พกั
ณ ที่นี่เปรี ยบมนต์เสน่ห์ออ้ มกอดของขุนเขาเชิญท่านมาสัมผัส
(หนึ่งเดียวในเกาะช้ าง)
14.30 : เดินทางสู่ เกาะหวาย ท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตโลกใต้ทอ้ งทะเล ดาน้ าดูปะการังให้อาหารเล่นกับปลาหลากสี สัน
สวยงามนานาชนิด เดินทางต่อ เกาะหวายปะการัง จุดดาน้ าสวยงามอีกจุดของเกาะหวาย
15.30 น.: เที่ยวต่อเกาะหวายพาราไดซ์ เกาะที่หาดทรายสวยสะอาด แหล่งดาน้ าดูปะการังน้ าตื้นหลายสี สัน
ที่อยูใ่ กล้เกาะช้างมากที่สุด
16.00 น. : เดินทางสู่ เกาะเหลายา ลูกนอก ที่มีจุดดาน้ าดูปะการังน้ าตื้นสวยงาม เดินทางต่อสู่ เกาะเหลายาใน ที่มีหาดทรายขาว
น้ าใสสะอาดดุจกระจก เหมาะแก่การเล่นน้ า เป็ นเพชรเม็ดงามของทะเลตราด ในกรณีที่เกาะเหลายาเที่ยวไม่ได้
ด้วยเหตุจาเป็ นบางประการ ทางรี สอร์ท ขอเปลี่ยนเป็ นนาเที่ยว หาดทรายยาวแทนค่ะ
17.00 น. : แสงตะวันใกล้รับขอบฟ้า เดินทางสู่ ที่พกั อาบน้ า พักผ่อนสบาย ๆ ตามอัธยาศัย หรื อถ้าใครยังมีพลังเหลือเฟื อ
สามารถพายเรื อคายัคเล่น รอบๆรี สอร์ทได้ค่ะ
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นซีฟูด สด ๆ จากทะเล คละเคล้าบรรยากาศ ชมวิวทิวทัศน์ในอ้อมกอดขุนเขา และสายลมอ่อน ๆ
ในยามค่าคืน บริ เวณโดยรอบที่พกั สังสรรค์ในหมู่คณะ กรณีตอ้ งการให้จดั เตรี ยมสถานที่ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
เพิ่มเติม สามารถแจ้งได้เลยนะคะ
วันทีส่ อง

7.00 น. : สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดชื่น สู ด OZONE ให้เต็มปอด เดินเล่นสะพานท่าเทียบเรื อบริ เวณที่พกั ดูการให้
อาหารปลาในกระชัง มีขนาดและชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป จิบชา กาแฟ ขนมปังปิ้ ง ร้อน ๆ
8.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ข้ามต้มทะเลร้อน ๆ พร้อมชา กาแฟ ตามที่ท่านต้องการ
09.30 น. : เก็บสัมภาระอาลาอ่าวสลักเพชรถิ่นที่ท่านมาเยือน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอให้ทุกท่านมีความสุ ขในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ตอ้ นรับท่านอีกในเร็ ววัน สวัสดีค่ะ
หมายเหตุ เวลาทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรม อาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ราคา บริการ

1. ห้ องพัก 1 คืน พร้ อมแอร์ ,ทีว,ี เครื่ องทานา้ อุ่น
2. อาหาร 2 มื้อ ซีฟู้ด มื้อเย็น และอาหารเช้ า
3. เรื อนาเทีย่ วพร้ อมอุปกรณ์ดานา้ 1 วัน 2 เกาะ (สน็อกเกิล้ ชูชีพ พร้ อมไกด์ ท้องถิ่น ทีผ่ ่านการอบรมอย่างดี)
4. ประกันภัยในการนาเทีย่ วทางทะเล
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คิดพิเศษท่านละ 1,500 บาท
รวมบริการ อาหาร ที่พกั เรื อนาเที่ยว พร้ อม อุปกรณ์ดาน ้า
เด็ก0-4 ปี ฟรี เด็กอายุ 4- 10 ปี หรือ สูงไม่เกิน 130 ซม คิด 70% ค่ะ
รับประกัน เที่ยวสนุก อาหารอร่ อย!!

รายละเอียดห้ องพัก
รายละเอียดห้องพักซีวิว แอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น น้ าอุ่น ระเบียงริ มน้ า ห้องน้ าในตัว
ห้องพักรหัส A พักห้องละ 4 ท่าน รายละเอียดห้องพักซีวิว ห้องนอนพร้อม แอร์ ทีวี น้ าอุ่น ห้องน้ าในตัว
อาหารตามทีล่ ูกค้าต้องการ พร้อมบริ การในระหว่างมื้ออาหาร ประกอบด้วย ข้าว น้ าดื่ม น้ าแข็ง ผลไม้
กิจกรรม นันทนาการระหว่างหมู่เกาะน้อยใหญ่
หมายเหตุ
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