ขอแนะนำลิมาโคโค่ รีสอร์ทที่ยอดเยี่ยมตั้งอยู่ใจกลางของอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด สถานที่ที่คุณสามารถ

เพลิดเพลินกับการชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามพร้อมจิบค๊อกเทลแปลกใหม่ ประสบการณ์ความรู้สึกของ
ธรรมชาติของลิมาโคโค่ กับสายลมทะเลสีฟ้าและใส ทั้งหมดสามารถเป็นไอเดียที่ง่ายสำหรับวันหยุด
ในฝันของคุณ

ของขวัญ

สำหรับ 2 ท่าน

พัก 1 คืน ห้องแสตนดาร์ด
พร้อมอาหารเช้า
Lima Coco at a glance: a wonderful tropical resort located in the center of Ao Prao,
Samed island. You can enjoy the glimpse of beautiful sunset while sipping exotic cocktails. Experience
the senses of the nature of Lima coco, sea breeze, blue sky, and crystal clear warm sea... your dream
holiday...

Your gift

		

For 2 persons

X สิทธิพิเศษ X

ฟรีอัพเกรดห้องเป็นเดอลักส์ การ์เด้น
เมื่อเข้าพักระหว่างวันที่ 1 พค. ถึง
31 ตค. 2011
สิ่งอำนวยความสะดวก
เคเบิลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ แอร์ ระเบียง
บริการอื่นๆ
ร้านอาหารบากัส คาเฟ่ สกินไดฟ์วิ่ง เรือคายัก
การท่องเที่ยวทางเรือ บริการนวดแผนไทย

X Bonus X
FOR STAYS DURING may 1 - 31 oct, 2011,
free UPGRADE TO deluxe garden room
Facilities
Cable TV, hot water, bathroom/shower, air-con,
fridge, balcony

Getting there
Go to Rayong, Ban Phe at the Pier: Chokkritsada or
Nuantip for Aow Prao, Ko Samet

บริเวณใกล้เคียง
หาดที่มีชื่อได้แก่ หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่
อ่าววงเดือน และอ่างพร้าว ร้านอาหาร บาร์
ร้านขายของชำ ของที่ระลึก กีฬาทางน้ำ
นวดแผนไทย

On-site
Bagus Cafe Restaurant, skin diving, kayaking,
day trip by boat, massage

วัน เวลาเปิด-ปิด
ทุกวันตลอดปี

Validity: October 31, 2011 - not valid for public
holidays and long weekend.
Reservation 30 days in advance

Near by
The famous beaches: Hat Sai Kaew, Ao Phai,
Ao Vong Duern, Ao Wai and Ao Kui Na Nok on
the East coast and Ao Prao on the West coast.
restaurants, bars, supermarket. water sport,
massages

1 night-stay in Standard room
including breakfast

Lima coco Resort
40/1 Moo 4, Ao Prao, T. Phe,
Samed Island, Rayong
Tel. 02 938-1811, 089 105 7080
Fax. 02 938-1011

Opening days and hours
All year round

การเดินทาง
ไปที่จังหวัดระยอง ตำบลเพ ที่ท่าเรือโชคกฤษดา
หรือนวลทิพย์ ไปยังเกาะเสม็ด
หมดเขต 31 ตุลาคม 2011 - ไม่สามารถใช้บริการ
ช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป
กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า 30 วัน
ลิม่าโคโค่ รีสอร์ท
40/1 หมู่ 4 อ่าวพร้าว ต. เพ เกาะเสม็ด จ. ระยอง
โทร 02 938 1811, 089 105 7080
แฟกซ์ 02 938 1011

Koh Samet

Lima Coco Resort
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