แพ็คเกจทัวรเกาะหมาก ชินนามอน 3วัน2คืน
วันแรก

เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท-เกาะกระดาด

11:00 น.

พรอมกันที่ทาเรือ เรือออกเดินทางสูเกาะหมากไปยัง เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรทอันแสนสบาย เกาะหมาก
ซินนามอน รีสอรท อยูตามแนวหาดทราย สีขาว ทอดเปนแนวยาวทามกลางสวนมะพราวอายุนบั รอยปของ
อาวตั๋น ทานสามารถมองเห็นความสวยงามของหมูเกาะชาง และหมูเกาะกูด ทีร่ ายลอมอยูทามกลาง
บรรยากาศทองฟาสีครามสดใส น้ําทะเลใสสะอาด

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่หองอาหารภายใน เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท (มื้อที่ 1)

13:00 น.

เช็คอินเขาที่พัก
พักผอนตามสบาย หรือจะเดิน ชมบรรยากาศโดยรอบรีสอรท

15:00 น.

ลองเรือไปเกาะกระดาด ชมสวนสัตวเปด (ชมกวาง) บนเกาะกระดาด ดวยรถแทร็กเตอร ผานฝูงกวางที่กิน
หญามุงหนาสูทายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทรายขาว ตนมะพราวโบราณ ที่มีอายุกวา100 ป อีก
หนึ่งจุดที่ Unseen Thailand

16:30 น.

รับประทานอาหารวาง ผอนคลายกับกิจกรรมแนะนําตางๆ เชน พายเรือคายัด เลนวอลเลยบอลชายหาด
ถายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่รสี อรท หรือจะวาดรูปทางรีสอรทมีกระดาษกับสีน้ําให หรือจะกระโดดน้ําเลนที่
สระวายน้ํารูปดวงตาเพื่อคลายรอน (ใสชุดวายน้ําเทานั้น)

18:30 น.

รับประทานอาหารเย็น Seafood, Thai Style (มื้อที่ 2)
พักผอนตามอัธยศัย หรือเดินเลนพักผอนบริเวณสะพาน“สูฝน”ทอดยาวจากหนา เกาะหมาก ซินนามอน
รีสอรท ไปในทะเลกวาครึ่งกิโล (จุดชมวิวที่ยามค่ําคืนทีส่ วยงาม)

วันที่สอง

เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท – เกาะขาม

08.00 น.

รับประทานอาหารเชา เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท ( มื้อที่ 3)

09:00 น.

เดินทางไปเกาะขาม เกาะเล็กๆ ทีม่ ีหินภูเขาไฟตั้งอยูดวยธรรมชาติที่สรรคสรางอยางลงตัว ติดกับหาด
ทรายขาว น้ําทะเลสีคราม ถาน้ําลงจะเห็นทะเลแหวก
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12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ (มื้อที่ 4)

13:00 น.

รับประทานอาหารวาง ผอนคลายกับกิจกรรมแนะนําตาง ๆ พายเรือคายัด

16:30 น.

กิจกรรมวอลเลยบอลชายหาด นั่งรถเลนรอบเกาะ

18:30 น.

รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood (มื้อที่ 5) พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท – ตราด

08:00 น.

รับประทานอาหารเชา เกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท (มื้อที่ 6)

09:00 น.

ออกจากรีเกาะหมาก ซินนามอน รีสอรท เดินทางกลับฝงตราดโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
ประเภทหอง
Sea View
Autumn Leaf
Pool Side View
The Beach Front
Pool Hut Villa

**ราคาแพ็คเกจนี้ถึง 30 กันยายน 2558**
อัตราคาบริการนีร้ วม
- สปดโบท ไป และ กลับ ระหวางแหลมงอบ แหลมศอก
- เครื่องดื่มตอนรับ
- ที่พัก 2 คืน
- อาหารเชา 2 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารวาง 2 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ และเครื่องดืม่
- พายเรือคายัคสุดหรรษา
- นั่งรถชมวิวรอบเกาะหมาก
- สระวายน้ํากลางแจง
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ราคา/ทาน
6,700 บาท
7,200 บาท
7,700 บาท
8,700 บาท
11,700 บาท

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในที่พัก
- ฟรี !! WI-FI Internet access.
- ฟรี !! DVD movie.
- โทรทัศนพรอมเคเบิล้ ทีวี
- เช็ค - อินน เวลา 13.00 น. และเช็ค - เอาท เวลา 10.00 น.
- ทุกหองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนกันทุกหอง แตกตางกันที่ขนาดของหองพัก
และทําเลทีต่ ั้งเทานั้น
อัตรานี้ไมรวม
- คาทิปพนักงานบริการ เชน หัวหนาทัวร, มัคคุเทศก, พนักงานขับรถ เปนตน
- คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
- คากิจกรรมทีไ่ มอื่นที่ไมระบุในโปรแกรม
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีที่มีการขอใบเสร็จ)
การชําระเงิน
1. บัญชี บริษัท เนเจอรไมล จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ถนน นวมินทร ประเภทออมทรัพย
บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
2. บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย
บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
3. บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะป ประเภทออมทรัพย
บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
4. บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ถนน นวมินทร ประเภทออมทรัพย
บัญชีเลขที่ 077-256971-2
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