


TreeHouse Villas - Koh Yao’s
	 TreeHouse	Villas	ได้้รัับการัออกแบบโด้ยสถาปนิิกของ	Nature	ซ่ึ่�งเป็นิรีัสอร์ัทหรูั

สำาหรัับผูู้้ใหญ่่เท่านัิ�นิที�มีีวิิสัยทัศน์ิใหม่ีสำาหรัับผูู้้ที�รัักสิ�งแวิด้ล้้อมีควิามีงามีของธรัรัมีชาติิแล้ะ

ควิามีปรัารัถนิาที�จะค้นิพบควิามีเป็นิเด็้กในิตัิวิของพวิกเขาอีกครัั�ง	ตัิ�งอยู่ท่ามีกล้างป่าด้งดิ้บ

บนิยอด้ไม้ีพร้ัอมีทิวิทัศน์ิอันิสวิยงามีของทะเล้แล้ะเทือกเขายุคจูรัาสสิกอันิเก่าแก่ของอ่าวิ

พังงา	

โรัแมีนิติิกสุด้ๆ



	 ทางเข้าเหนืิอสะพานิแขวินิจะนิำาคุณเข้าสู่การัจัด้เรีัยงแบบดู้เพล็้กซ์ึ่	TreeHouse	
Villa	อันิเป็นิเอกลั้กษณ์ชั�นิล่้างเปิด้โล่้งแล้ะมีีสรัะว่ิายนิำ�าขนิาด้เล็้กที�ยื�นิเข้าไปในิป่า	
ห้องอาหารัส่วินิตัิวิบาร์ัส่วินิตัิวิชิงช้าเตีิยงนิอนิเล่้นิแล้ะเพด้านิสูงทั�งหมีด้ติกแต่ิงในิ
สไติล์้ยุโรัป	“โทรัมีเก๋ไก๋”	โด้ยใช้วัิสดุ้รีัไซึ่เคิล้แล้ะรีัไซึ่เคิล้แล้ะจานิสีที�ได้้รัับแรัง
บันิด้าล้ใจจากป่าแล้ะทะเล้	พื�นิที�พิเศษสำาหรัับสองคนิ

TreeHouse Villas

TreeHouse Villas



ห้องพักกว้ิางขวิาง	เหมีาะเเก่การัพักผู่้อนิ



	 Beachfront	Pool	Villa	สุด้หรูัมีีสรัะว่ิายนิำ�าส่วินิตัิวิขนิาด้	7	เมีติรัที�ทอด้ติรังสู่
ชายหาด้	ด้้วิยวิิวิทะเล้ของชายฝ่ั่�งกรัะบี�มีีสิ�งอำานิวิยควิามีสะด้วิกสำาหรัับการัรัับปรัะทานิ
อาหารัส่วินิตัิวิบาร์ัส่วินิตัิวิชิงช้าคู่เตีิยงนิอนิเล่้นิแล้ะทั�งหมีด้ติกแต่ิงในิสไติล์้ยุโรัป	‘เก๋
ไก๋’	โด้ยใช้วัิสดุ้รีัไซึ่เคิล้แล้ะรีัไซึ่เคิล้แล้ะจานิสี	แรังบันิด้าล้ใจจากป่าแล้ะทะเล้	พื�นิที�
พิเศษสำาหรัับสองคนิ

BEACHFRONT	POOL	VILLA



สรัะว่่ิายนิำ�าส่วินิตัิวิ	ขนิาด้ใหญ่่



ประเภทห้้องพััก 
(สำำ�ห้รับ 2 ท่�น)

ร�ค�ข�ย ต่่อห้้อง ต่่อคืน
Weekday

(อ�ทิต่ย์-พัฤห้ัสำฯ)
ศุุกร์-เสำ�ร์ วัันห้ยุด

ต่่อเนื�อง 3 วััน
วัันห้ยุด

ต่่อเนื�อง 3 วััน
TreeHouse Villa 10,900  

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 5,450
11,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 5,950
12,900

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 6,450
15,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 7,950
 Beachfront Pool Villa 11,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 5,950
12,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 6,450
13,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 6,950
16,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 8,450
Hilltop Pool Villa 21,900

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 10,950
22,900 

เฉลี่่�ยท่�น 11,450
23,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ11,950
26,900 

เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ13,950
*Sofa bed สำำ�ห้รับท่�นท่� 3 2,900

 Surcharge วัันท่� 25/12/64-
07/01/65

4,000 ต่่อห้้องต่่อคืน

Surcharge วัันท่� 08/01/65 -
31/03/65

2,000 ต่่อห้้องต่่อคืน

ร�ค�แพัคเกจประกอบด้วัย  

• คลี่�สำโยคะ 90 น�ท่ท่�นลี่ะ 1 คลี่�สำ (สำำ�ห้รับผู้ให้ญ่เท่�นั�ัน )

• ร่วัมทริปเรือห้�งย�วัดำ� นำ้� ชมปะกำ�รัง ท่�เก�ะผักเบ่้ย (ไม่รวัมค่�ธรรมเน่ยมเข้�อุทย�นฯ)

ค่�บริก�รรถแลี่ะเรือรับ-สำ่งสำน�มบิน จ�กสำน�มบินภูเก็ต่ ห้รือ สำน�มบินกระบ่� 

• ค่�บริก�รรถแลี่ะเรือ 1,200 บ�ท ต่่อคนต่่อเท่�ยวั

• ค่�บริก�รเรือ 800 บ�ท ต่่อคนต่่อเท่�ยวั

โดยจะม่เวัลี่�ต่�มรอบเรือท่�กำ�ห้นดเท่�นั้น

• ก�รเดินท�งจ�กภูเก็ต่ - จ�กสำน�มบินถึงท่�เรือ ~20 น�ท่ นั�งเรือ -50 น�ท่ / เรือออกจ�กท่�เรือยอร์ชเฮ

เวั่นม�รีน่� เวัลี่� 11.00/14.00/16.30

• เรือออกจ�กร่สำอร์ท เวัลี่� 9.30/13.00/15.00

• ก�รเดินท�งจ�กกระบ่� - จ�กสำน�มบินถึงท่�เรือ ~60 น�ท่ นั�งเรือ ~20 น�ท่ / เรือออกจ�กท่�เรือท่�เลี่น 

เวัลี่� 14.00

• เรือออกจ�กร่สำอร์ท เวัลี่� 13.30

       								โปรั	2	วัินิ	1	คืนิ



ประเภทห้้องพััก 
(สำำ�ห้รับ 2 ท่�น)

ร�ค�ข�ย ต่่อ แพัคเกจ
Weekday

(อ�ทิต่ย์-พัฤห้ัสำฯ)
ศุุกร์-เสำ�ร์ 
แลี่ะวัันห้ยุด

พัักต่่อจ่�ยเพั่�ม
ต่่อห้้องต่่อคืน

TreeHouse Villa 19,900
เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ 9,950

23,900 
เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ11,950

9,000

 Beachfront Pool Villa 23,900
เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ11,950

27,900
 เฉลี่่�ยท่�นลี่ะ13,950

11,000

Sofa bed สำำ�ห้รับท่�นท่� 3 7,900 2,900
 Surcharge วัันท่� 25/12/64-

07/01/65
4,000 ต่่อห้้องต่่อคืน

Surcharge วัันท่� 08/01/65 -
31/03/65

2,000 ต่่อห้้องต่่อคืน

ร�ค�แพัคเกจประกอบด้วัย  
• ห้้องพััก พัร้อมอ�ห้�รเช้�
• เซ็ทอ�ห้�ร กลี่�งวััน ห้รือ อ�ห้�รเย็น 1 มื้อ (KohYao Culinary Journey Set) 
• อบสำมุนไพัร 30 น�ท่
• บริก�รรวัมรถแลี่ะเรือรับ-สำ่งสำน�มบิน จ�กสำน�มบินภูเก็ต่ห้รือ สำน�มบินกระบ่� โดยเรือจะม่ต่�มเวัลี่�

กำ�ห้นดเท่�นั้น
 - ก�รเดินท�งจ�กภูเก็ต่ - จ�กสำน�มบินถึงท่�เรือ ~20น�ท่ นั�งเรือ ~50 น�ท่
           เรือออกจ�กท่�เรือยอร์ชเฮเวั่นม�รีน่�  เวัลี่� 11.00/14.00/16.30 /  เรือออกจ�กรีสำอร์ท เวัลี่�          
           9.30/13.00/15.00
        - ก�รเดินท�งจ�กกระบ่� - จ�กสำน�มบินถึงท่�เรือ ~60น�ท่ นั�งเรือ ~20 น�ท่
  เรือออกจ�กท่�เรือท่�เลี่น เวัลี่� 14.00 /  เรือออกจ�กรีสำอร์ท เวัลี่� 13.30
• กิจกรรมพัิเศุษเลี่ือกได้ 1 ร�ยก�รเท่�นั้น 
 1. ทริป Top 5:  เก�ะย�วัน้อย, แห้ลี่มห้�ด (มัลี่ด่ฟสำ์เก�ะย�วั), บ้�นกุ้งมังกรกลี่�งทะเลี่, ห้มู่บ้�น
ชุมชนเก�ะย�วัแลี่ะ ทุ่งข้�วัออแกนิคน�น�พัันธุ์
 2. ทริปเรือห้�งย�วัดำ�นำ้�ชมปะก�รัง ท่�เก�ะผักเบ่้ย ไม่รวัมค่�ธรรมเน่ยมเข้�อุทย�นฯ แลี่ะ คลี่�สำโยคะ 
90 น�ท่ ท่�นลี่ะ 1 คลี่�สำ (สำำ�ห้รับผู้ให้ญ่เท่�นั้น) (ค่�ธรรมเน่ยมอุทย�นฯคนไทยผู้ให้ญ่ 60 บ�ท เด็ก 30 
บ�ท)
 3. นวัดทรีทเมนท์อโรม�เธอร�พัี ห้รือ นวัดไทย 1 ชั�วัโมง 
• สำ่วันลี่ด 15% สำำ�ห้รับสำป� 

       								โปรั	3	วัินิ	2	คืนิ



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


