วันแรก รับจากสนามบิน – อิสระตามอัธยาศัย(สามารถเลือกซือ้ แพคเก็จเสริม) เข้ าที่พัก
รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต
นาท่านเข้ าเช็คอินที่โรงแรม PEACH HILL หรื อ PEACH BLOSSUM (4 ดาว)
(อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย)

--.--

วันที่สอง
--.-08.00
1

เกาะไม้ ท่อน (เรือ Speed Boat ) เต็มวัน
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
รถรับจากโรงแรมที่พกั ไปยังท่าเรื อน ้าลึกภูเก็ต
จากนันน
้ าท่านออกเดินทางมุง่ หน้ าสู่ เกาะไม้ ท่อน โดย Speed Boat
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เดินทางถึง เกาะไม้ ทอ่ น Honeymoon Private Island
เพลิดเพลินกับการดาน ้าตื ้นที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ พร้ อมชมฝูงปลานีโมและปลาอื่นๆอีกหลากหลาย
สายพันธุ์จากหน้ าหาด จากนันให้
้ ทกุ ท่านได้ ผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดที่ขาวละเอียด เช่น อาบแดด, ว่าย
น ้า, หรื อ เลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน ้ามากมาย
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมด้ วย บาบีควิ Seafood (กุ้ง+ปลาหมึก) แบบไม่อนั ้

10.00
10.20

12.00

จากนันให้
้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมจุดชมวิวของเกาะไม้ ทอ่ น ท่านจะได้ พบกับทัศนียภาพที่งดงาม นอกจากนี ้ยัง
เป็ นที่ตงของพระพุ
ั้
ทธรูปประจาเกาะ และ ยงเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของ 3 จังหวัดได้ แก่ภเู ก็ต พังงาและ
กระบีอ่ ีกด้ วย จากนันให้
้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับฟ้าใสทะเลสวยๆ โขดหินงามตัดกับ
ทะเล หาดทรายขาวสะอาดนุ่มเท้ า
ออกเดินทางจากเกาะไม้ ท่อน มุง่ หน้ าสูท่ า่ เรื อ
เดินทางกลับถึงท่าเรื อ นาท่านเดินทางกลับสูโ่ รงแรม

13.00

15.30
16.00

***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยเราจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญโดยไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ า***

วันที่สาม
--.-2

อิสระตามอัธยาศัย(สามารถเลือกซือ้ แพคเก็จเสริม) - รับจากที่พัก - ส่ งสนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้ องพักเวลาไม่เกิน 12.00 น.)
รถรอรับ ณ โรงแรมตามเวลานัดหมาย นาท่านส่งสนามบินภูเก็ต / บขส.
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อัตราค่ าบริการ : (ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน)
**** ที่พัก : ใกล้ หาด 4 ดาว มีสระว่ ายนา้ +ดานา้ +อาหาร 3 มือ้ +เรือ Speed Boat****

รายการ
1 มี.ค. – 15 เม.ย. 2562
16 เม.ย. – 31 ต.ค. 2562
1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2562
21 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 63

พัก PEACH HILL RESORT
ห้ อง Superior Room
5,590
4,590
5,590
สอบถาม

พัก PEACH BLOSSOM
RESORT
ห้ อง Grand Deluxe
6,090
4,990
6,090
สอบถาม

ราคานีร้ วม : ค่าที่พกั ระดับ 4 ดาว จานวน 2 คืน / ทัวร์ ดาน ้า +เสื ้อชูชีพ+อุปกรณ์ดาน ้าเจ้ าหน้ าที่ดแู ล / อาหาร 3 มื ้อ /
รถรับส่งสนามบิน-ที่พกั -สนามบิน / ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง
ราคานีไ้ ม่ รวม : ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว / ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุ /ภาษี มลู ค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จา่ ย /
ค่าธรรมเนียมอุทยาน
*หมายเหตุ : เมื่อลูกค้ าทาการจองและชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้ ทกุ กรณี แต่หากต้ องการเปลีย่ นแปลงวัน
เดินทาง ลูกค้ าต้ องทาการเช็คห้ องว่างกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ *
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