แพ็คเกจ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
GO GAME@ TRAT.
พัก Santhiya Tree Kohchang ห้อง Pool Suite
พีเรียด จ-พฤ 4,999/ท่าน
ศ-อ 5,599/ท่าน
โรงแรม
อาหาร
กิ จกรรม
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Santhiya Tree Kohchang ห้อง พูลสวีท ทุกห้อง สระว่ายน้า ส่วนตัวและ อ่างอาบน้าชมวิ ว ระดับ 4ดาว+
อาหารเช้า 2 มือ้ กลางวัน 1 มือ้ เย็น 2 มือ้
ดาน้ าดูปะการังโดยเรือ ประมงดัดแปลง 2 ชัน้ , รับประทานอาหารเย็นแบบ ชาวบ้านทีร่ า้ นไอยราซีฟูดส์
พร้อมล่องเรือชมหิง่ ห้อยยามค่าคืน ในคืนแรก , Exclusive dinner วันที2่ ไพรเวทดินเนอร์ สุดชิคกับ
Chef’s Table ฝีมอื ผูท้ า้ ชิงเชฟกระทะเหล็ก เชฟบิล ภูเตโช ผูร้ งั สรรค์อาหารเมนูเด็ด พืน้ บ้านของ จ.ตราด
วัตถุดบิ ระดับพรีเมีย่ ม
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รายละเอียดการเดิ นทาง
วันแรกของการเดิ นทาง
ลูกค้าขับรถมาที่ โรงแรมด้วยตนเอง แพ็คเก็จเริ่ มต้นที่โรงแรม
15.30 น.
เข้าพักทีโ่ รงแรม สันทิ ยาทรี เปรียบเสมือน วิมานบนดิน เมือ่ ท่านเดินเข้าไปทีโ่ รงแรมเปรียบเสมือนท่านได้กา้ ว
เข้าสู่สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก รอยฉลุอย่างประณีต งดงามตระการตา เมือ่ ท่านเดินผ่านเข้า
ห้องพักไป ท่าจะได้สมั ผัสกับวิถคี วามเป็ นไทย โดยมีผา้ ขาวม้าให้ทา่ นได้ใช้ ผลัดเปลีย่ นเมื่อท่านออกไปเดินหน้า
หาด ท่านสามารถแช่น้ าในอ่างอาบน้ าหรือเล่นสระว่ายน้ าส่วนตัวของท่าน แช่น้าชมวิวภูเขา แม่น้ าคลองพร้าว
บรรยากาศสวยๆ เช้าๆ จะมีหมอกขึน้ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศสดชืน่ หมอกสวยๆ น้าใสๆ มาเกาะช้าง
ครัง้ นี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับ ทะเล แม่น้ า ลาคลอง หมอก ด้านน้ าตก ช่วงนี้จะมีน้อย
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17.30 น.
19.30 น.

นาท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น พร้อมดื่มด่าบรรยากาศทีส่ วยงาม และล่องเรือชมหิง่ ห้อยยามค่าคืน
และรับประทานอาหารเย็นที่ ไอยราซีฟดู ส์ โต๊ะละ 8 ท่าน (มือ้ ที่ 1)
เดินทางกลับทีพ่ กั เพือ่ พักผ่อนเก็บแรงไว้สาหรับดาน้ าพรุ่งนี้ ราตรีสวัสดิ ์

วันที่สองของการเดิ นทาง
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 2)
09.00 น.
ออกเดินทางไปยังท่าเรือบางเบ้า เพือ่ ดาน้าดูปะการัง รถสองแถว
มารับไปลงเรือ ใช้เวลาในการนังรถ
่ 30 นาที จอยทริป
10.00 น.
เรือออกจากท่า มุ่งหน้าไปยัง หมู่เกาะรัง โดยเรือประมงดัดแปลง2
ชัน้ บรรจุได้ 70 ทีน่ งั ่ ห้องน้า 2 ห้อง
12.00 น.
รับประทานอาหารเทีย่ งบนเรือ เป็ นมินิบุฟเฟต์ (มือ้ ที่ 3)
15.00 น.
ขากลับพาแวะชมจุดชมวิ วไก่แบ้ ชมพระอาทิตย์ตกดินและ
ไปรษณี ยท์ รงจรวด
19.00 น.
รับประทานอาหาร สุดพิ เศษ ที่ร้าน เชฟสตูดิโอ เชฟบิ ล ภูเตโช
ผูท้ ้าชิ ง เชพกระทะเหล็ก
(มือ้ ที่ 4) โดยเมนูสุดพิเศษนี้ เชฟจะรังสรรค์ เมนูอาหารถิน่ ทีค่ ดั พิเศษ สาหรับคุณ
ลูกค้าโดยเฉพาะ วัตถุดบิ ระดับพรีเมีย่ ม
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วันที่สามของการเดิ นทาง
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 5)
10.00 น.
เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับ
*****************************************************

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
** ลูกค้าชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่ มท่านละ 200 บาท
อัตรานี้ รวม
* ค่าห้องพักโรงแรม Santhiya Tree Kohchang แบบ poll sutie จานวน 2 คืน
* ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ จานวน 5 มือ้
* ทีมงานดูแล
* ค่าเรือไปดาน้าในวันที่สองของการเดิ นทาง
* ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
* ค่าประกันอุบตั ิ เหตุวงเงิ น 1,000,000 บาท กรณี บาดเจ็บค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
**ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิ เศษ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
**ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย3%
**ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่ามิ นิบาร์,ค่าซักรีด ฯลฯ
**ค่าทิ ปคนขับและมัคคุเทศก์
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