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เรอืยอรช์ภเูก็ต : โปรแกรม B14 เกาะไมท้อ่น  

เวลา 13.30 – 19.00 น. (5ชม 30น.) บรกิารทกุวนั 

โปรแกรม 

13:00 – 13:30 น. ยนิดตีอ้นรับลกูคา้และออกเดนิทางจากทา่เรอืน ้าลกึภเูกต็ 

13:45 น. มาถงึไมท้อ่น, ด าน ้าตืน้หนา้เกาะซึง่เป็นหนึง่ในจดุทีส่วยทีส่ดุและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมชายหาด 

(ตัวเลอืก) 

16:00 น. บฟุเฟตอ์าหารกลางวันทีล็่อบบีห้รอืรา้นอาหารเคนทาโร (ตัวเลอืก) เพลดิเพลนิกบัชายหาดและ

กจิกรรมทีค่ณุเลอืก 

17:30 น. พรอ้มทีท่า่เรอืไมท้อ่น 

17:45 น. ออกจาก ไมท้อ่น และตกปลาระหวา่งทาง 

18:15 น. กลับไปทีพ่ันวา 

19:00 น. ถงึทา่เรอืน ้าลกึภเูกต็* โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน ้าโดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ ราคาปกต ิ4,500 บาท/ทา่น ราคาพเิศษ 3,200 บาท/ทา่น 

เด็ก (4-11ปี) ราคาปกต ิ3,600 บาท/ทา่น ราคาพเิศษ 2,400 บาท/ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 4 ปี ฟร ี ฟร ี

 

ราคานีร้วม : 1.บฟุเฟตอ์าหารไทยพรอ้มซฟีู้ดบารบ์คีวิ 2.อปุกรณ์ด าน ้าตืน้พรอ้มเสือ้ชชูพี 3.น ้าดืม่, น ้าอดัลม 4.ผลไม ้

ตามฤดกูาล 5.ประกนั 6.อปุกรณ์ตกปลา(แจง้ลว่งหนา้) 7.รถตูรั้บ-สง่ทีโ่รงแรม พืน้ที ่ป่าตอง, กะตะ, กะรน (พืน้ทีอ่ ืน่ๆอาจ

มคีา่ใชจ้า่ย) 8.กปัตัน,ลกูเรอื,พนักงานตอ้นรับ 

ราคานีไ้มร่วม : 1.ไกด ์2.รถรับ-สง่ทีโ่รงแรมนอกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 3.คา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาตหิรอืเกาะ(ถา้ม)ี 
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PROGRAM B14 : MAITHON ISLAND  

SCHEDULE : EVERDAY 

TIME : 13:30 - 19:00 hrs. 

TOUR ITINERARY : 

13:00 – 13:30 hrs Welcome customers and depart from Phuket Deep Sea Port 

13:45 hrs Arrive Maithon, Snorkling front of the island, one of the most beautiful spot and 

enjoy beach activities (options) 

16:00 hrs Lunch buffet at Lobby or Kentaro Restaurant (options), Enjoy beach & activities of 

your choice 

17:30 hrs Ready at Maithon Pier 

17:45 hrs Depart Maithon and fishing on the way 

18:15 hrs Back to Panwa 

19:00 hrs Arrive at Phuket Deep Sea Port 

*Program will change subject to tide and weather condition without prior notice* 

 

Service rates 

Adult Normal rate 4,500 Baht/per 

person 

Special Rate 3,200 Baht/per 

person 

Child 4-11 yeas Normal rate 3,600 Baht/per 

person 

Special Rate 2,400 Baht/per 

person 

Children under 4 years Free Free 

 

Rate Included  : 1.Thai buffet meal with BBQ seafood 2.snorkeling tools with life jackets 3.Drinking 

water,Soft drinks 4.Seasonal fruit 5.Insurance 6.Van transfer from/to hotel  Patong, Kata and Karon, for 

other zones, some fee may be applied. 7.Fishing tools(Bottom fishing/Troll fishing)*On request only 8. 

captain, crew, hostess 

Rate Excluded : 1.Guide 2.Van transfer from/to hotel Outside service area 3.National park or Island entry 

fee (if any) 

 


