สลักเพชรทัวร์ & รีสอร์ ท

แพ็คเกจทัวร์ ( 2 วัน 1 คืน ) เที่ยวใกล้ อาหาร 3 มือ้

ร่ วมเปิ ดประตูส่ ูเกาะน้ อยใหญ่ หาดทรายขาวบริ สุทธิ์ นํา้ ทะเลใสสะอาด ดําดิ่งสู่ใต้ ท้องทะเลชมโลกปะการั ง และฝูงปลานานาชนิด
ที่อุดมสมบูรณ์ ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย
วันแรก 10.30 น. : ลงเรื อจากบ้านธรรมชาติสู่เกาะช้างด้วยเรื อเฟอร์รี่ที่ทนั สมัย (ท่าอ่าวธรรมชาติ เกาะช้างเฟอร์รี่)
ค่ าเรื อเฟอร์ รี่ไม่ รวมในแพคเกจ
11.00 น. : ถึงฝั่งเกาะช้าง ( ขึ้นจากเรื อเฟอร์รี่เลี้ยวซ้ายสุดปลายทางเกาะช้างใต้ ) ที่ยงั คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง
11.30 น. : เข้าสู่ที่พกั สลักเพชรรี สอร์ท ลักษณะเป็ นเรื อนพักปลูกอยูใ่ นนํ้า ท่ามกลางบรรยากาศของท้องทะเล
วิวทิวทัศที่สวยงาม ลมทะเลพัดเย็นโล่งสบาย เกาะน้อยใหญ่ลดหลัน่ อย่างมีระดับรายรอบที่พกั
ณ ที่นี่เปรี ยบมนต์เสน่ห์ออ้ มกอดของขุนเขาเชิญท่านมาสัมผัส
(หนึ่งเดียวในเกาะช้ าง)
12.00 น. : รับประทานอาหารซีฟดู ปลา ปู กุง้ หมึก หอย สดๆ เป็ นๆ จากทะเลที่คดั สรรมาเพื่อท่าน พร้อมด้วยผลไม้ตามฤดูกาล
13.30 น. : เดินทางสู่เกาะหวาย ท่องเที่ยวสัมผัสชีวติ โลกใต้ทอ้ งทะเล ดํานํ้าดูปะการังให้อาหารเล่นกับปลาหลากสี สนั
สวยงามนานาชนิด เดินทางต่อ เกาะหวายปะการังศึกษาความเป็ นมาของสัตว์น้ าํ ใต้ทอ้ งทะเล (เต่าทะเล)
14.30 น.: เที่ยวต่อเกาะหวายพาราไดซ์ เกาะที่หาดทรายสวยสะอาด แหล่งดํานํ้าดูปะการังนํ้าตื้นหลายสี สนั
ที่อยูใ่ กล้เกาะช้างมากที่สุด
16.00 น. : เที่ยวเกาะเหลายา มีหาดทรายขาวนํ้าใสสะอาดดุจกระจก เหมาะแก่การเล่นนํ้า เป็ นเพชรเม็ดงามของทะเลตราด
(หมู่เกาะช้าง) นิตยาสารต่างๆ นิยมใช้เป็ น สถานที่ถ่ายภาพ และเป็ นที่เก็บตัวสาวงามผูเ้ ข้าประกวดนางสาวไทย
17.30 น. : แสงตะวันใกล้รับขอบฟ้า เดินทางสู่ที่พกั อาบนํ้า พักผ่อนสบาย ๆ ตามอัธยาศัย
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นซีฟดู สด ๆ จากทะเล คละเคล้าบรรยากาศ ชมวิวทิวทัศน์ในอ้อมกอดขุนเขา และสายลมอ่อน ๆ
ในยามคํ่าคืน บริ เวณโดยรอบที่พกั สังสรรค์ในหมู่คณะร้องเล่นคาราโอเกะ
วันทีส่ อง

7.00 น. : สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดชื่น สูด OZONE ให้เต็มปอด เดินเล่นสะพานท่าเทียบเรื อ บริ เวณที่พกั ดูการให้
อาหารปลาในกระชัง มีขนาดและชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป จิบชา กาแฟ ขนมปั งปิ้ ง ร้อน ๆ
8.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ข้ามต้มทะเลร้อน ๆ หรื อ ข้าวต้มแบบมีกบั ตามที่ท่านต้องการ
09.30 น. : เก็บสัมภาระอําลาอ่าวสลักเพชรถิ่นที่ท่านมาเยือน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ตอ้ นรับท่านอีกในเร็ ววัน สวัสดีค่ะ
หมายเหตุ เวลาทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรม อาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมค่ ะ ขอบคุณค่ ะ

ราคา บริการ

1. ห้ องพัก 1 คืน พร้ อมแอร์ ,ทีว,ี เครื่ องทํานํา้ อุ่น
2. อาหารซีฟูด 3 มื้อ
3. เรื อนําเทีย่ วพร้ อมอุปกรณ์ ดาํ นํา้ 1 วัน 2 เกาะ 3 จุด(สน็อกเกิล้ ชู ชีพ พร้ อมไกด์ ท้องถิ่น ทีผ่ ่านการอบรมอย่ างดี)
4. ประกันภัยในการนําเทีย่ วทางทะเล
5. กรณีเดินทางมาด้ วยรถบัส ทางรีสอร์ ท มีรถสองแถวบริการรับ- ส่ ง จากท่ าเรื อเฟอร์ รี่-รีสอร์ ท

ค่ าบริการท่ านละ 2,000 บาท จากราคาปกติ ท่ านละ 2,200 บาท
รวมบริ การ อาหาร ที่พกั เรื อนําเที่ยว พร้ อม อุปกรณ์ดาํ นํ ้า
เด็ก0-4 ปี ฟรี เด็กอายุ 4- 10 ปี หรื อ สูงไม่เกิน 130 ซม คิด 70% ค่ะ
รับประกัน เที่ยวสนุก อาหารอร่ อย!!

รายละเอียดห้ องพัก
รายละเอียดห้องพักซีววิ แอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น นํ้าอุ่น ระเบียงริ มนํ้า ห้องนํ้าในตัว
ห้องพักรหัส A พักห้องละ 4 ท่าน รายละเอียดห้องพักซีววิ 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 นันทนาการระหว่างหมูเ่ กาะน้อยใหญ่
วันที่ 1 กิจกรรม เกาะเหลายา
- วอลเลย์บอลชายหาด (สําหรับท่านที่ไม่ดาํ นํ้า)
- ฝึ กการดํานํ้า และการใช้อุปกรณ์ดาํ นํ้า โดยไกด์ทอ้ งถิ่น
วันที่ 2 กิจกรรม วนอุทยานเกาะรัง ดํานํ้าดูปะการัง ชมโลกใต้ทะเล 3- 4 เกาะ ให้อาหารกับฝูงปลาหลากสี
หมายเหตุ
มัดจํา 50% บัญชี ออมทรัพย์ ธ. กสิ กรไทย สาขา ตราด เลขที่บญั ชี 225-2-22565-2 น.ส. ธัญญารัตน์ สวัสดิ์สุข
ติดต่ อสอบถามรายละเอียด ( เกาะช้าง ) 039 – 553099 ,081 – 4299983, 081-8212706, 081-7829245 Fax : 039-553081
http// www.kohchangsalakphet.com
e-mail : kohchangsalakphet@yahoo.com

