สลักเพชรทัวร์ & รีสอร์ ท

แพ็คเกจทัวร์ ( 3 วัน 2 คืน ) อาหาร 5 มือ้
จากเฟอร์ รี่ เลีย้ วซ้ ายสุดปลายทาง
ร่ วมเปิ ดประตูส่ ู เกาะน้ อยใหญ่ หาดทรายขาวบริ สุทธิ์ นํา้ ทะเลใสสะอาด ดําดิ่งสู่ ใ ต้ ท้องทะเลชมโลกปะการั ง และฝูงปลานานาชนิด
ที่อุดมสมบูรณ์ ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย
วันแรก 13- 14.00 น. : ลงเรื อจากบ้านธรรมชาติสู่เกาะช้างด้วยเรื อเฟอร์ รี่ที่ทนั สมัย
14.30 น. : ถึงฝั่งเกาะช้าง (ขึ้นจากเรื อเฟอร์ รี่เลี้ยวซ้ายสุ ดปลายทางเกาะช้างใต้) ที่ยงั คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
15.00 น. : เข้าสู่ ที่พกั ของสลักเพชรรี สอร์ท ลักษณะเป็ นบ้านพักริ มนํ้ารายล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศของท้อง
ทะเลที่กว้างใหญ่ วิวทิวทัศที่สวยงาม ลมทะเลพัดเย็นโล่งสบาย
ณ ที่นี่เปรี ยบมนต์เสน่ห์ออ้ มกอดของขุนเขาเชิญท่านมาสัมผัสพักผ่อน
(หนึ่งเดียวในเกาะช้ าง)
15.30 น.: พักผ่อนตามอัธยาศัย พายเรือคายัคบริเวณรอบๆรีสอร์ท หรือจะตกปลาบริเวณหน้าที่พัก
ทำกิจกรรมภายในหมู่คณะ
17.00 น. : เดินทางกลับสู่ ที่พกั อาบนํ้าอาบท่า พักผ่อนจากการเมื่อยล้า
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็นซี ฟ้ดู สด ๆ จากทะเล คละเคล้าบรรยากาศ ชมวิวทิวทัศน์ใ นอ้อมกอดขุนเขา และสายลมอ่อน ๆ
ในยามคํ่าคืน บริ เวณโดยรอบที่พกั สังสรรค์ใ นหมู่คณะ ร้องเล่นคาราโอเกะ
วันทีส่ อง 7.00 น. : รุ่ งอรุ ณที่อ่าวสลักเพชร สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมพระอาทิตย์ข้ ึนที่อ่าวสลักเพชร ดื่มนํ้าชา กาแฟ
โอวัลติน ขนมปังปิ้ ง เดินเล่นบริ เวณสะพานท่าเทียบเรื อชมปลานานาชนิดที่แหวกว่ายไปมาในกระชัง
8.00 น. : รับประทานอาหารเช้าเป็ นข้าวต้มร้อนๆ เตรี ยมตัวเดินทางสู่ แหล่งดํานํ้าของทะเลอ่าวไทย
9.00 น. : ลงเรื อไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง ดํานํ้าดูปะการังที่ เกาะยักษ์เล็ก ชมปะการังและดอกไม้ทะเล
หลากหลายชนิดเป็ นผืนใหญ่รอบเกาะ และฝูงปลาหลากสี นบั ร้อยที่รุมล้อมรอรับอาหารจากมือท่านเล่นสัมผัสตัวปลาได้
12.00น. : รับประทานอาหารกลางวัน ปรุ งสด ๆ ท่ามกลาง บรรยากาศของท้องทะเล บริ เวณชายหาดศาลเจ้าแม่
ซึ่ งมีหาดทรายขาว เม็ดทรายนุ่มเท้า นํ้าใสสะอาด พักผ่อนคลายเหนื่อย (หนังท้องตึงหนังตาหย่อน)
14.00 น. ดํานํ้าต่อที่เกาะยักษ์ใหญ่ ชมฝูงปลานํ้าดอกไม้และ แนวปะการังดอกไม้ทะเลหลากสี สันมีพนั ธุ์ปลาชุกชุม
ปลาอินเดียแดง ปลาการ์ตูน ปลาโนรี ปลาลายเสื อ รอคอยท่านมาเล่นเป็ นเพื่อนอยูท่ ี่เกาะนี้(เป็ นโลกส่ วนตัวของท่าน)
16.00 น. เดินทางสู่ เกาะหวายพาราไดซ์เดินเล่น ชายหาด เกาะยอดนิ ยมแหล่งพักนักท่องเที่ยวนานาชาติ ประเภทประหยัด
เสื้ อผ้า(นุ่งน้อยห่มน้อย) หมดเวลาเดินทางกลับที่พกั ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ส่ งตะวันลับขอบฟ้า
18.00 น. ร่ วมงานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นซี ฟ้ดู สดๆจากทะเล พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใต้น้ าํ ที่ได้ไปพบมา
ร้องเล่นคาราโอเกะ

มีต่อหน้า

วันทีส่ าม

7.00 น. : สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดชื่น สู ด OZONE ให้เต็มปอด เดินเล่นท่าเทียบเรื อบริ เวณที่พกั ชมปลาในกระชัง
จิบชา กาแฟ ขนมปังปิ้ ง ร้อน ๆ
8.30 น. : รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. : เก็บสัมภาระอําลาอ่าวสลักเพชรถิ่นที่ท่านมาเยือน เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ขอให้ทุกท่านมีความสุ ข
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ตอ้ นรับท่านอีกในเร็ ววัน สวัสดีค่ะ

ราคาค่าบริ การแพ็คเกจรวม
1. ห้ องพัก 2 คืน พร้ อมแอร์ ,ทีวี,เครื่ องทํานํา้ อุ่น พักห้ องละ 4 ท่ าน
2. อาหารซีฟู้ด 5 มือ้
3. เรื อทัวร์ นําเที่ยวพร้ อมอุปกรณ์ ดาํ นํา้ 2 วัน (สน็อกเกิล้ ชู ชีพ พร้ อมไกด์ ท้องถิ่น ทีผ่ ่านการอบรมอย่างดี)
4. ค่ าธรรมเนียม ผ่านอุทยานทีเ่ กาะรัง จุดดํานํา้
5. ประกันภัยในการเทีย่ วทางทะเล
แพ็คเกจ เริ่มต้ นรั บลูกค้ า 4 ท่ านขึ้นไปค่ ะ
** หมายเหตุ ถ้ าต้ องการเทีย่ ววันแรกทีเ่ กาะเหลายา ต้ องเดินทางมาถึงทีพ่ กั ก่ อน 15.00 น. ถ้ ามาไม่ ทนั เกาะเหลายาจะแวะ วันทีส่ องค่ ะ
ค่าบริการท่านละ ,500 บาท
รวมบริการ อาหาร ทีพัก เรือนําเทียว พร้อม อุปกรณ์ดาํ นํา
เด็ก - ปี ฟรี เด็กอายุ -

ปี หรือ สูงไม่เกิน

ซม คิด % ค่ะ

รับ ประกัน เทียวสนุก อาหารอร่อ ย!!

****** เดิน ทางเป็ นหมู่คณะ ราคาพิเ ศษค่ะ
รายละเอียดห้ องพัก
รายละเอียดห้องพักซี วิว แอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น นํ้าอุ่น ระเบียงริ มนํ้า ห้องนํ้าในตัว
ห้องพักรหัส A พักห้องละ 4 ท่าน รายละเอียดห้องพักซี วิว ห้องนอนพร้อม แอร์ ทีวี นํ้าอุ่น ห้องนํ้าในตัว
อาหารตามทีล่ ูกค้ าต้ องการ พร้อมบริ การในระหว่างมื้ออาหาร ประกอบด้วย ข้าว นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ผลไม้
คาราโอเกะ บริ การฟรี เวลา 6 โมง ถึง 4 ทุ่ม พนักงานควบคุมเครื่ องเสี ยง และคียเ์ พลง ช่ วงปี ใหม่ งดคาราโอเกะค่ ะ
กิจกรรม นันทนาการระหว่างหมู่เกาะน้อยใหญ่
วันที่ 1 กิจกรรม เกาะเหลายา
- วอลเลย์บอลชายหาด (สําหรับท่านที่ไ ม่ดาํ นํ้า)
- ฝึ กการดํานํ้า และการใช้อุปกรณ์ดาํ นํ้า โดยไกด์ทอ้ งถิ่น
วันที่ 2 กิจกรรม วนอุทยานเกาะรัง ดํานํ้าดูปะการัง ชมโลกใต้ทะเล 3- 4 เกาะ ให้อาหารกับฝูงปลาหลากสี
หมายเหตุ
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