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 แพคเกจ็ทัวร์ ภูเก็ต ดำน้ำ เกาะพีพี เกาะไข่ 2วัน 1คืน  เรือสปีดโบ๊ท  
 

 
 
หมู่เกาะพีพีจะประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ ่อันได้แก่ เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล ซึ่งโลกใต้ทะเลของหมู่เกาะพีพีนี้ ก็เป็นที่ยอมรับว่าสวยงาม

ไม่แพ้ท่ีใด โดยเกาะพีพีดอนจัดไดว้่าเป็นศนูย์กลางของหมู่เกาะพีพีมีทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให้
ทำได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นนำ้บริเวณชายหาด ดำน้ำตื้น บริเวณ อ่าวต้นไทร อ่าวโละดาลัม หรือเหมาเรือหางยาวไปดำน้ำลึกได้อีก
ด้วย ส่วนเกาะพีพีเลนั้นเปน็เกาะหินเกอืบทั้งเกาะ ไม่มีร้านอาหารและที่พัก แต่เกาะพีพีเลนั้นโดดเด่นในเรื่องแหล่งดำน้ำทั้งน้ำตืน้และน้ำลึกโดย
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สามารถ ดำชมได้บริเวณ อ่าวปิเละ และ อ่าวโละซามะ และอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในระดับโลกคือ อ่าวมาหยา ซึ่งอ่าวนี ้
มีชายหาดที่สวยงามมาก น้ำทะเลใส จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่นักทอ่งเที่ยวไม่ควรพลาดสำหรับทริปนี ้

 
 
ทัวร์เกาะพีพี ครบเซ็ต ทุกซอกทุกมุม ด้วยเรือเร็วซึ่งใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ต เพียงแค ่45 นาทีเท่านั้นค่ะ มาหยา เกาะไข่นอก ก็เป็นอีก

สถานที่ที ่เราจะได้สัมผัสในโปรแกรมนี้ด้วย 
 

วันที1่ 

………. น. หรือหากผู้เดินทางเช่ารถเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป ( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ) โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า 

ค่ำ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก  

วันที2่ 

เช้า รับประททานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

07:30–07:45 น. เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุด

ลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง 

08:30 น. เจ้าหน้าที่นำทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือ มีบริการ ชา กาแฟ ฟรี สำหรับลูกค้าทุกท่าน 

09:00 น. ทำท่านขึ้น เรือสปีดโบ๊ท และออกจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

09:45 น. ถึงเกาะพีพี จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา ( ลูกค้าไม่ได้ขึ้นอ่าวมาหยา แค่อยู่บนเรือมองเข้าไปยังอ่าวมาหยา เพราะอุทยานแห่งชาติยังห้ามขึ้นหาดน้ี )  

ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เร่ือง 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 และเล่นน้ำตรงสามอ่าว 

เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลาย 

12:00 น. อิ่มอร่อยกบัอาหารม้ือเที่ยงที่เกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

13:30 น. ออกเดินทางสู่ อ่าวลิง เพ่ือลงดำน้ำดูความสวยงานของฝูงปลา และแนวปะการัง 

14:30 น. เดินทางไปยัง เกาะไข่นอก ท่านจะได้พบกับความงามของน้ำทะเล ฝูงปลามากมาย, เล่นน้ำ, พักผ่อนตามชายหาด  

(อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

16:30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองพร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พักโดยสวัสดิ

ภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพ่ิมอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่  

 
โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 

 
 
 



 

3 

 
 
อัตราค่าบริการ 
 

โรงแรม + BF 

Patong Bay Hill Resort เขา 

ผู้ใหญ่ 
พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
ใช้เตียง 

เด็ก(4-11 ปี) 
ไม่ใช้เตียง 

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

One Bedroom Suite 1,990 1,690 1,490 800 
One Bedroom Suite Pool Access 2,190 1,890 1,490 1,000 
Premier Suite Seaview  

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่Premier Suite Jacuzzi 
Premier Suite Pool Access 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ธันวาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์  
 

โรงแรม + BF 

The Nature Phuket หาดป่าตอง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 

ใช้เตียง พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 
ไม่ใช้เตียง 

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

Deluxe 2,290 1,990 1,690 1,400 
Deluxe Pool View 2,490 2,190 1,690 1,800 
Deluxe Sea View 2,790 2,490 1,690 2,400 
Deluxe Pool Access 2,890 2,590 1,690 2,600 
Deluxe private Jacuzzi 2,990 2,690 1,690 2,800 
Junior Suite  3,790 3,490 1,690 4,500 
Grand Suite 2-Bedroom 3,600 3,200 1,690 8,000 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 
 

หมายเหตุ 

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
2. ราคาน้ีสำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
3. บริการรถรับส่ง ท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต  
4. เน่ืองด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ช่ัวคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการปรับเปล่ียนโปรแกรม 

เพ่ือให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ  
 

ราคาน้ีรวม  
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง // โรงแรมที่พัก  -  ท่าเรือ 
• ที่พัก 1  คืน สำหรับห้องละ 2 - 3 ท่าน  
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• เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 
• อาหารเช้า ณ ที่พัก , อาหารกลางวัน 1 ม้ือบนเกาะ , ผลไม้ และเคร่ืองดื่ม   
• หน้ากาก , ชูชีพ 
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อคร้ัง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 
• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทบัใจ 

ราคาน้ีไม่รวม 

• รถรับส่ง สนามบิน , บขส -  โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน 
• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซ่ึงถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 
• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเกต็, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพ่ิมท่านละ 250 บาท 
• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการเพ่ิม 

เง่ือนไขการจองทวัร์  

• ชำระเพ่ือมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 
• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 5 วันก่อนเดินทาง 


	แพคเก็จทัวร์ ภูเก็ต ดำน้ำ เกาะพีพี เกาะไข่ 2วัน 1คืน  เรือสปีดโบ๊ท

