SHANTAA RETREAT
It’s time to be lazy

Escape to an isolated island resort that you have dreamed of.
Located on north Tapao beach of “Kohkood”, the last preserved island of Trad Province.

Here at “Shantaa”, a boutique resort on Kohkood, you can
truly get away from your busy life. You will wake to the gentle

Special price:
Shantaa Villa (6,600 บาท/คืน)

4 ,580 บาท/คืน

Shantaa Sweet (8,600 บาท/คืน)

5,980 บาท/คืน

Shantaa Extra Sweet (11,600 บาท/คืน)

7,980 บาท/คืน

Shantaa Double Sweet (21,600 บาท/คืน)

14,980 บาท/คืน

breezes rustling through the coconut trees, spend all day with
your favorite book, hear the waves roll onto the shore, watch
the beautiful sunset in the evening and then join us at the

More special for your longer stay:

restaurant for a candlelight dinner prepared by our local

พัก 7 คืน:

พิเศษ

ไวน์ขาว หรือ ไวน์แดง 1 ขวด

chefs before having a good night sleep in our warm and

พัก 14 คืน:

พิเศษ

นวดไทยสําหร ับ 2 ท่าน

beautiful accommodations.

พัก 21 คืน:

พิเศษ

Seafood dinner + sparkling wine

What are included?

“Make your vacation memorable at Shantaa”

-อาหารเช ้าแสนอร่อยสําหร ับ 2 ท่าน
่ มสมุ
่
-เครืองดื
นไพรหอมละมุนต ้อนร ับในวันเข ้าพัก
-ผลไมต้ ้อนร ับในวันเข ้าพัก
่ มชา
่
่
-เครืองดื
- กาแฟ 24 ชัวโมง
(at Lobby)
-บริการแม่บ ้าน
-ผา้ เช็ดตัวชายหาด
่ มที
่ จั
่ ดไว ้ในหอ้ งพัก
-Complimentary: เครืองดื
-Complimentary: บริการรถร ับ-ส่งจากท่าเรือบนเกาะกูด – ฌานตา รีสอร ์ท
-Complimentary: เรือคายัก และ อุปกรณ์ Snorkeling
-ไม่รวมค่าเรือไป-กลับ: กรุณาตรวจสอบตารางและราคาเรือก่อนเดินทาง

Conditions
่ าหร ับการเข ้าพัก 1-2 ท่าน/ห ้อง/คืน
-เป็ นราคาและโปรโมชันสํ
-ราคายังไม่รวมภาษี Vat7%, ฌานตาไม่มี service charge.
่
-เงือนไขการเข
้าพักระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. –11 ม.ค. (Peak period)
1) จองห ้องพักอย่างน้อย 4 คืน
่ 1,000 บาท/ห ้อง/คืน
2) ชําระค่าบริการเพิม
3) Compulsory dinner (24 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.)
-Extra person 1,200 บาท/ท่าน รวมอาหารเช ้า
-เด็กอายุต่ากว่
ํ า 12 ปี 1 ท่านพักกับผูป้ กครองไม่คด
ิ ค่าบริการ (ไม่รวมอาหารเช ้า)
่
เด็กคนที่ 2 มีคา่ บริการเพิม
-Check in เวลา 14.00 น. และ Check out เวลา 11.00 น.
(สามารถ Check in ก่อนเวลาปรกติได ้หากมีห ้องพักว่าง)
-กรุณาสํารองหอ้ งพักล่วงหน้า และยืนยันการจองโดยชําระค่าบริการ 50% หลังการ
่ อ 30 วันก่อนเดินทาง
จอง 7 วัน และชําระส่วนทีเหลื
่ นได
่
์
้
-ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทุกกรณี และ ไม่สามารถใช ้ร่วมกับโปรโมชันอื
่
่
่
่
-บริการทีระบุไม่
สามารถเปลียนเป็
นเงินสดหรือเปลียนเป็
นบริการอืนได
้
Shantaa Resort

่
่
่
-เงือนไขและโปรโมชั
นสามารถเปลี
ยนแปลงได
้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า

Address: 20/3 Moo 2 Tambon Kohkood Amphur Kohkood, Trad 23000, Thailand

่ ดรถร ับส่งบนเกาะ–รีสอร ์ท
-กรุณาแจ ้งรายละเอียดการเดินทางล่วงหน้า เพือจั

Tel: (66 8) 1817 9648
Website: www.shantaakohkood.com
Email: Shantaa_kohkood@yahoo.com, info@shantaakohkood.com
Photo: diephotodesigner.de

-สําหร ับจองผ่าน Shantaa resort เท่านั้น
่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2560
-ระยะเวลาโปรโมชัน

