
 

 

 แพคเกจ็ทัวร ์ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ 1 วัน  เรือสปีดโบ๊ท  
 

หมู่เกาะพีพีจะประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ อนัได้แก่ เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล ซึ่งโลกใต้ทะเลของหมู่เกาะพีพีนี้ ก็เป็นที่ยอมรับว่าสวยงาม
ไม่แพ้ท่ีใด โดยเกาะพีพีดอนจัดได้วา่เป็นศูนยก์ลางของหมู่เกาะพีพีมีทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกครบครนั มีกิจกรรม
ให้ทำไดอ้ย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำบริเวณชายหาด ดำน้ำตื้น บริเวณ อ่าวต้นไทร อ่าวโละดาลัม หรือเหมาเรือหางยาวไปดำนำ้ลึกได้
อีกด้วย ส่วนเกาะพีพีเลนั้นเป็นเกาะหนิเกือบทั้งเกาะ ไม่มีร้านอาหารและที่พัก แต่เกาะพีพีเลนั้นโดดเด่นในเรื่องแหล่งดำน้ำทั้งน้ำตื้นและนำ้ลึกโดย
สามารถ ดำชมได้บริเวณ อ่าวปิเละ และ อ่าวโละซามะ และอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในระดับโลกคือ อ่าวมาหยา ซึ่งอา่วนี้ 
มีชายหาดที่สวยงามมาก น้ำทะเลใส จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่นักทอ่งเที่ยวไม่ควรพลาดสำหรับทริปนี ้
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ทัวร์เกาะพีพี ครบเซ็ต ทุกซอกทุกมุม ด้วยเรือเร็วซึ่งใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ต เพียงแค ่45 นาทีเท่านั้นค่ะ มาหยา เกาะไข่นอก ก็เป็นอีก

สถานที่ที ่เราจะได้สัมผัสในโปรแกรมนี้ด้วย 
 

07:30–07:45 
น. 

เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทกุท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยนำ้สุดเก๋ 
ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นนำ้ดำนำ้ชมปะการัง  

08:30 น. นำทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือ มีบริการ ชา กาแฟ ฟรี สำหรับลูกค้าทุกท่าน 
09:00 น. ทำท่านขึ้น เรือสปีดโบ๊ท และออกจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพ ี ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
09:45 น. ถึงเกาะพีพี จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา ( ลูกค้าไม่ได้ขึ้นอ่าวมาหยา แค่อยูบ่นเรือมองเข้าไปยังอ่าวมาหยา เพราะอุทยานแห่งชาติ

ยังห้ามขึ้นหาดนี้ )  
ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชม ความงามของ อ่าวมาหยา  และถ่ายภาพความประทับใจ 

10:50 น. ออกจากอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ เล่นน้ำ, ชมปลา, ดูปะการัง, ชมความงามของอ่าว 
11:30 น. เดินทางสู่ อ่าวปิเละ ชมบรรยากาศของทะเลน้ำใสวิวสวย สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ถ้ำไวกิ้ง ถ่ายภาพความงดงาม และเล่น

น้ำตรงสามอ่าว เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลาย 
12:00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารม้ือเที่ยงที่เกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
13:30 น. ออกเดินทางสู่ อ่าวลิง เพื่อลงดำน้ำดูความสวยงานของฝูงปลา และแนวปะการัง 
14:30 น. เดินทางไปยัง เกาะไข่นอก ทา่นจะได้พบกับความงามของน้ำทะเล ฝูงปลามากมาย, เล่นน้ำ, พักผ่อนตามชายหาด  

(อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
16:30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ   พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พัก

โดยสวัสดิภาพ หากท่านตอ้งการพักตอ่เพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหนา้ที่ 
 

โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
 

ผู้ใหญ่ 1,590 บาท / เด็ก(4-11 ปี) 1,290 บาท 
 

หมายเหตุ 

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต  
4. เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ช่ัวคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ  
5.  
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ราคาน้ีรวม  
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ 
• เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 
• อาหารกลางวนั 1 ม้ือ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม   
• หน้ากาก , ชูชีพ 
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 
• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 

 
 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ที่พัก 
• รถรับส่ง สนามบิน , บขส -  โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 
• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 
• เช่า Fin หรือ ตีนกบ  
 

เงื่อนไขการจองทวัร์  
• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 
• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 5 วันก่อนเดินทาง 
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