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--.--  รถรอรับทา่นจากสนามบนิภเูก็ต
  น าทา่นเข้าเช็คอินท่ีโรงแรม PEACH HILL  หรือ PEACH BLOSSUM (4 ดาว) 
                      (อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั) 
 
 

--.-- รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม  
08.00  รถรับจากโรงแรมท่ีพกัไปยงัทา่เรือน า้ลกึภเูก็ต  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่เกาะไม้ท่อน โดย Speed Boat   

วันแรก รับจากสนามบิน – อิสระตามอัธยาศัย(สามารถเลือกซือ้แพคเก็จเสริม) เข้าที่พัก 
 

วันท่ีสอง เกาะไม้ท่อน (เรือ Speed Boat ) เตม็วัน 
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10.00  เดนิทางถึง เกาะไม้ทอ่น   Honeymoon Private Island  
10.20 เพลิดเพลินกบัการด าน า้ตืน้ท่ีมีแนวปะการังอดุมสมบรูณ์พร้อมชมฝงูปลานีโมและปลาอ่ืนๆอีกหลากหลาย

สายพนัธุ์จากหน้าหาด  จากนัน้ให้ทกุท่านได้ผ่อนตามอธัยาศยับนชายหาดท่ีขาวละเอียด เชน่ อาบแดด, วา่ย
น า้, หรือ เลือกสนกุกบักิจกรรมกีฬาทางน า้มากมาย  

12.00 บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต์ พร้อมด้วย บาบีควิ Seafood (กุ้ ง+ปลาหมกึ) แบบไมอ่ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 จากนัน้ให้ท่านได้เดนิเท่ียวชมจดุชมวิวของเกาะไม้ทอ่น ทา่นจะได้พบกบัทศันียภาพท่ีงดงาม นอกจากนีย้งั

เป็นท่ีตัง้ของพระพทุธรูปประจ าเกาะ และ ยงเป็นจดุท่ีสามารถมองเห็นวิวของ 3 จงัหวดัได้แก่ภเูก็ต พงังาและ
กระบีอี่กด้วย  จากนัน้ให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั เพลิดเพลินไปกบัฟ้าใสทะเลสวยๆ โขดหินงามตดักบั
ทะเล หาดทรายขาวสะอาดนุ่มเท้า 

15.30 ออกเดนิทางจากเกาะไม้ท่อน มุง่หน้าสูท่า่เรือ 

16.00  เดนิทางกลบัถึงทา่เรือ น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม  
***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยเราจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้า*** 

 
 

--.--  รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพกัเวลาไมเ่กิน 12.00 น.)  
  รถรอรับ ณ โรงแรมตามเวลานดัหมาย น าท่านสง่สนามบินภเูก็ต / บขส. 

วันท่ีสาม อิสระตามอัธยาศัย(สามารถเลือกซือ้แพคเก็จเสริม) - รับจากที่พัก - ส่งสนามบิน 
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   อัตราค่าบริการ  : (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
 

  **** ที่พัก : ใกล้หาด 4 ดาว มีสระว่ายน า้+ด าน า้+อาหาร 3 มือ้+เรือ Speed Boat**** 
 

รายการ 
  พัก PEACH HILL RESORT 

ห้อง Superior Room  

พัก PEACH BLOSSOM 
RESORT  

ห้อง Grand Deluxe 
1 มี.ค. – 15 เม.ย. 2562 5,590 6,090 
16 เม.ย. – 31 ต.ค. 2562  4,590 4,990 
1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2562 5,590 6,090 
21 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 63 สอบถาม สอบถาม 

 
ราคานีร้วม :   คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว จ านวน 2 คืน  / ทวัร์ด าน า้ +เสือ้ชชีูพ+อปุกรณ์ด าน า้เจ้าหน้าท่ีดแูล / อาหาร 3 มือ้ /  
รถรับสง่สนามบนิ-ท่ีพกั-สนามบนิ  /  ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง  
 
ราคานีไ้ม่รวม : ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / คา่ใช้จา่ยสว่นตวั / คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบ ุ/ภาษีมลูคา่เพิ่มและ หกั ณ ท่ีจา่ย  /
คา่ธรรมเนียมอทุยาน 
*หมายเหต ุ: เมื่อลกูค้าท าการจองและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิและขอคืนเงินได้ทกุกรณี แตห่ากต้องการเปลีย่นแปลงวนั
เดินทาง ลกูค้าต้องท าการเช็คห้องวา่งกบัเจ้าหน้าที่ก่อนเปลีย่นแปลงทกุครัง้* 
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