Tour Package 3 Days / 2 Nights
Thapwarin Resort & Mayalay Beach Resort

โปรแกรม
 วันที่ 1
- รถรับจากสนามบิน มุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมงเพือ่ ลงเรือไปยังรีสอร์ทเพือ่ เช็คอินเข้าทีพ่ กั
- รับประทานอาหารกลางวันทีร่ สี อร์ท
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารเย็นทีร่ สี อร์ทสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่าคืน
 วันที่ 2
- ตื่นรับแสงอรุณ สูดอากาศบริสุทธิยามเช้า ก่อนรับประทานอาหารเช้า
- เดินสารวจบรรยากาศเกาะไหง ชมฝูงนกเงือกบนต้นไม้น้อยใหญ่และผ่อนคลายไปกับท้องทะเลระยิบระยับยามต้องแสงแดด
- (สำหรับลูกค้ำที่ซื้อแพคเกจในช่วง 1 กุมภำพันธ์ - 30 เมษำยน 2560)
-

สนุกสนานกับการออกท่องเทีย่ วทัวร์ 4 เกาะ ดาน้า ดูประการัง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารเย็นเลิศรส ดื่มด่ากับเสียงเพลงกับบรรยากาศสบายๆ

 วันที่ 3

-

รับประทานอาหารเช้า และเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมงโดยเรือและรถตู้ปรับอากาศสู่สนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อบ าม พม ม รือ ารอ พค ก ไ ้ e-mail: sale@thapwarin.com

THAPWARIN RESORT - Package 3 Days / 2 Nights
01 Feb 2017 - 30 Apr 2017

Period
Room Type
Occupancy

01 May 2017 - 31 Oct 2017

Single Room
(1 person)

Double Room
(2 Persons)

Extra
Person

Child
4-12 Yrs

Single Room
(1 person)

Double Room
(2 Persons)

Extra
Person

Child
4-12 Yrs

13,450
10,650
10,650

15,900
13,100
13,100

5,450
5,450
5,450

2,650
2,650
2,650

10,850
8,450
8,450

12,300
9,900
9,900

4,250
4,250
4,250

2,050
2,050
2,050

Beachfront Cottage
Warin Cottage
Taewa Room

MAYALAY BEACH RESORT - Package 3 Days / 2 Nights
01 Feb 2017 - 30 Apr 2017

Period
Room Type
Occupancy

01 May 2017 - 31 Oct 2017

Single Room
(1 person)

Double Room
(2 Persons)

Extra
Person

Child
4-12 Yrs

Single Room
(1 person)

Double Room
(2 Persons)

Extra
Person

Child
4-12 Yrs

10,850
9,650

13,300
12,100

5,250
5,250

2,550
2,550

8,450
8,050

9,900
9,500

4,050
4,050

1,950
1,950

Sea Maya Cottage
Lay Maya Cottage
Rate are inclusive of :

Term & Conditions:

- Room for 2 night stay included breakfast for 2 persons
- Van /Roundtrips transfer (Trang Airport - Pakmeng Pier - Trang Airport)
- Boat /Roundtrips transfer (Pakmeng pier - Reort - Pakmeng pier)
- 2 times of Lunch for 2 persons
- 2 times of Dinner for 2 persons
- The above rate are inclusive of tax & service charge
- (Now - 30 Apr 2017) Rate included of 4 Island trips;
(Emeral Cave, Koh Kradan, Koh Hwean & Koh Chuak)
guide, lunch, drinking water and snack, mask, snorkels and natural park fee

- Please make booking with pre-paid full amount 14 days in advance before staying
- The resort are aollow to amend the booking period only 2 times during the period as per the
resort term and conditions

ราคานีร้ วม:

ข้อตกลงและเงือ
่ นไข:

- ทีพ
่ ักจานวน 2 คืน รวมอาหารเช ้า สาหรับ 2 ท่าน

- กรุณาสารองห ้องพักและชาระเงินล่วงหน ้าอย่างน ้อย 14 วัน ก่อนการเข ้าพัก

- รถตู ้ รับ-ส่ง จากสนามบินตรัง - ท่าเรือ - สนามบินตรัง

- ทางรีสอร์ทอนุญาตให ้ลูกค ้าเลือ
่ นกาหนดการเข ้าพักได ้ไม่เกิน 2 ครัง้ ตามระยะเวลาทีท
่ างรีสอร์ทกาหนด

- เรือ รับ-ส่ง จากท่าเรือ - รีสอร์ท - ท่าเรือ

- กรณียกเลิกห ้องพักต ้องแจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 7 วัน หากน ้อยกว่าทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่

- อาหารกลางวัน 2 มือ
้ สาหรับ 2 ท่าน

- Cancellation policy: Guest can cancel booking at lease 7 days in advance, if cancel less
than 7 days, non-refundable will be applied.
- Child under 4 years can be sharing bedding with parent is free of charge
- More information contact: Mobile +66 81 8943585 or e-mail: sale@thapwarin.com
- The resort have right to change or revise program by without advance notice

คืนเงินทุกกรณี

- อาหารเย็น 2 มือ
้ สาหรับ 2 ท่าน

- เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบสามารถนอนกับพ่อแม่ได ้โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่

- ราคานี้รวมภาษีและค่าบริการเรียบร ้อยแล ้ว
- (ว ันนี้ - 30 เมษายน 2560) ราคารวม: ทัวร์ 4 เกาะ

- สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ 081-8943585 หรือ sale@thapwarin.com
- ทัง้ นี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขหมายกาหนดการตามความเหมาะสมโดยไม่ต ้อง

( ถ้ามรกต, เกาะกระดาน, เกาะแหวน (หรือ หินก ้อนเดียว) และ เกาะเชือก)
ไกด์, อาหารกลางวัน น้ าดืม
่ และอาหารว่าง, หน ้ากากดาน้ า, สน ้อกเกิล
้ และ
ค่าธรรมเนียมอุทยาน

แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

