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แพคเกจทัวร์  ภูเก็ต ดำน้ำ เกาะพีพี เกาะไผ่(แบมบู) 2วัน1คืน เรือสปีดโบ๊ท   

 

ทางบริษัทขอเสนอบริการนำเที่ยวเกาะ 1 วัน แบบไปเช้า เย็นกลับ เที่ยวภูเก็ตเกาะ พีพี อ่าวมาหยา สถานที่ที่ได้ช่ือว่าเป็น อาณาจักรแห่งบุป

ผาใต้สมุทร “หมู่เกาะพีพ”ี หมู่เกาะที่อยู่ห่างจากจังหวัดกระบี่ราว 40 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่

เกาะพีพี ท่ียังอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาดำนำ้ดูปะการัง ดอกไม้ทะเลและปลาหลากสีสันที่

สวยงาม หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เป็นสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวหลัก มีลักษณะเป็นเวิ้งหรืออ่าว

ใหญ่ที่ภายในมีหายทรายขาว สวยงาม น้ำทะเลใส  

เกาะไผ่ (แบมบู) หรอื เกาะไม้ไผ่   เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่กลางทะเล อยู่ในพืน้ที่การดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตาม

เส้นทางไปเกาะพีพีอยู่ก่อนถึงเกาะพีพีประมาณ 3 กิโลเมตร ชายหาดที่สวยงามของเกาะจะอยู่ฝ่ังทิศเหนือยาวมาถึงฝ่ังทิศตะวันออก สามารถ
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เดินวนได้รอบเกาะได ้  เกาะนี้เป็นสวรรค์ของนักทอ่งเที่ยวที่ช่ืนชอบ การดำน้ำ ชมปะการังใต้ท้องทะเล แวะอ่าวโละซะมะ ผ่านถ้ำไวกิ้ง หรือ 

ถ้ำนกนางแอ่น   

วันที่1 

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

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

ค่ำ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก 

วันที่2 

เช้า รับประททานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. -07.20 น. รถตู้ เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยูก่ับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู 

ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำนำ้ชมปะการัง  มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จ.

ภูเก็ต 

08.40 น. เดินทางถึงท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน รับประทานของว่าง เบเกอร่ี เคร่ืองดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนัน้ฟัง

คำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรมในการเดินทางและการเตรียมตัวต่างๆ 

09.40 น. เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีเล ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ ท่านจะประทับใจ

ในความงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และโค้งอ่าวที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ 

10.30 น. เดินทางถึง อ่าวปิเละ สถานที่ ที่ได้รับการขนานนามว่า สระว่ายน้ำกลางทะเล ลงเล่นน้ำ ชมน้ำทะเลสีเขียวมรกต

ตัดกับภูเขาหินปนูที่โอบล้อม 

11.45 น. ล่องเรือถ่ายภาพ ชมถ้ำไว้กิ้ง หรือที่รู้จักกนัในช่ือ ถ้ำพญานาค เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น ท่ีได้รับการสัมปทาน

เก็บรังนกนางแอ่น 

12.00 น. เดินทางต่อไปยัง อ่าวหยงกาเส็ม (อ่าวลิง) เวิ้งอ่าวเล็กๆ ยาวประมาณ 300 เมตร แวะชมฝูงลิงจำนวนมากทีอ่าศัย

อยู่บนเกาะ ออกมาทักทายบ้างก็ว่ายน้ำเล่นตามธรรมชาติ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง ณ โรงแรมติดชายหาด บนเกาะพีพีดอน เลือกพักผ่อน ถ่ายภาพ และ

เดินชมความงดงามของเกาะตามอัธยาศัย 

13.30 น. ออกเดินทางกนัต่อไปยัง เกาะไผ่ สถานที่ที่ได้รับความนิยม อันดับตน้ๆของทะเลอันดามัน ด้วยหน้าหาดเป็นแนว

ยาวของหาดทรายขาวโค้ง รับกับรูปเกาะ งดงามแปลกตา มีพื้นที่ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเล่นนำ้ และดำน้ำตืน้

หลากกลายชนิด หรือเลือกพกัผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย 

15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไผ่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จ.ภูเก็ต 

16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านถึงที่พักพร้อมความประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการ

พักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหนา้ที ่

โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
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อัตราค่าบริการ ราคาแพคเกจพิเศษ โปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 63 ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ กับ พุธ 
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 2,290 1,990 1,790 800 
One Bedroom Suite Pool Access 2,490 2,190 1,790 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 2,590 2,290 1,990 1,400 
Deluxe Pool View 2,790 2,490 1,990 1,800 
Deluxe Sea View 3,090 2,790 1,990 2,400 
Deluxe Pool Access 3,190 2,890 1,990 2,600 
Deluxe private Jacuzzi 3,290 2,990 1,990 2,800 
Junior Suite  4,090 3,790 1,990 4,500 
Grand Suite 2-Bedroom 3,900 3,600 1,990 8,000 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 
 

หมายเหตุ 

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 

2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

3. บริการรถรับส่ง ท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต  

4. เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ช่ัวคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ  
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ราคาน้ีรวม  
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ 
• ที่พัก 1  คืน สำหรับห้องละ 2 - 3 ท่าน พร้อม อาหารเช้า     
• เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 
• อาหารกลางวนั 1 ม้ือ   , ของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) 
• หน้ากาก , ชูชีพ 
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 
• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 
 

ราคาน้ีไม่รวม 

• 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 หากท่านต้องการเพิ่ม 
 

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