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แพคเกจทัวร ์2วัน 1 คืน  

ทัวร์เกาะไข่ สายชิลล์ เรือสปีดโบ๊ท 

 
ทัวร์เกาะไข่ ราคาถูก สำหรับคนไทยเท่านั้น ทางบริษัทขอเสนอ บริการนำเที่ยวเกาะไข่ คร่ึงวัน ไม่วา่จะเป็นช่วงเช้า หรือ บ่าย ตามต้องการ  สุด
คุ้มเที่ยว 3เกาะ  เกาะไข่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย สวยสุดคุ้มค่ามากๆ ซึ่งจะมีไกด์ผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ช่วยดูแลลูกค้า นำพา
ทุกท่านดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนเล่นน้ำชายหาด 
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เลือก >> ทัวร์เกาะไข่คร่ึงวันเช้า 

วันที่1 
………. น. หากผู้เดินทางเช่ารถ หรือเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป  

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

ค่ำ ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย ย่านที่พัก 
วันที่2 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. – 08.00 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรม ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำ

สุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง 
08.30 น. เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พาไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย  
 เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด และต้อนรับทุกท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม 
12:30 น. ส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสน

ประทับใจ  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   
 ** หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที ่

เลือก >> ทัวร์เกาะไข่คร่ึงวันบ่าย 

วันที่1 
12.00 น. - 13.00 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก หรือจุดนัดรับ ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม 

ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำนำ้ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นนำ้ดำน้ำชมปะการัง 
13.30 น. เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พา ไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไขใ่น เกาะไข่นุ้ย 
 เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด ต้อนรับทา่นด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม 
17.30 น. เดินทางกลับยัง ท่าเรือ 
เย็น ส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสน

ประทับใจ  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พกั 
วันที่2 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย ย่านที่พักกอ่นเช็คเอ้าท์ตามระเบียบของทางโรงแรม 
 ** หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที ่

 
หมู่เกาะไข่ เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะภูเก็ต (เกาะสิเหร่) และ เกาะยาวใหญ่ มีระยะทางจากภูเก็ตประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบด้วย
เกาะ 3 เกาะ ได้แก่เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไขใ่น และเกาะไขนุ่้ย 
 
เกาะไข่นอก เป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามด้วยโขดหิน หาดทรายขาว น้ำทะเลใส รอบเกาะสามารถดำน้ำดูปะการังหลากชนดิ มีร้านค้าบริการ 
อาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆ และเก้าอี้ผ้าใบเรียงรายอยู่ตลอดชายหาดไว้คอย บริการ นักทอ่งเที่ยวอีกด้วย 
เกาะไข่ใน เป็นเกาะเล็กๆ อีกหนึ่งเกาะของหมู่เกาะไข่ พังงา สามารถเดินเล่นพักผ่อน และดำนำ้ดูปะการังรอบๆเกาะได้อกีด้วย มีร้านค้าบรกิาร 
อาหารและเครื่องดื่ม 
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เกาะไข่นุ้ย เป็นจุดที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการัง และปลาชนิดต่างๆ ตรงจุดนี้สามารถพบปลาการ์ตูน ไม่ได้ขึน้เกาะนี้ รับรองว่าท่าน
จะต้องประทับใจกับการบรกิารอยา่งแน่นอน กับการมาเที่ยวในครั้งนีอ้ย่างแน่นอน ทวัร์เกาะไข่ครึ่งวัน เรือสปีดโบ๊ท 
 

อัตราค่าบริการ 

โรงแรม + BF 

Patong Bay Hill Resort เขา 

ผู้ใหญ ่
พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
ใช้เตียง 

เด็ก(4-11 ปี) 
ไม่ใช้เตียง 

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

One Bedroom Suite 1,290 1,099 999 800 
One Bedroom Suite Pool Access 1,490 1,299 999 1,000 
Premier Suite Seaview  

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Premier Suite Jacuzzi 
Premier Suite Pool Access 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ธันวาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์  
 

โรงแรม + BF 

The Nature Phuket หาดป่าตอง 
ผู้ใหญ ่

พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 

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

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

Deluxe 1,590 1,390 1,190 1,400 
Deluxe Pool View 1,790 1,590 1,190 1,800 
Deluxe Sea View 2,090 1,890 1,190 2,400 
Deluxe Pool Access 2,190 1,990 1,190 2,600 
Deluxe private Jacuzzi 2,290 1,090 1,190 2,800 
Junior Suite  3,090 2,890 1,190 4,500 
Grand Suite 2-Bedroom 2,700 2,400 1,190 8,000 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 

 

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 ได้มีการปรับเปล่ียน

โปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ  

 

ราคานี้รวม  

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ 

• ที่พัก  1 คืนพร้อมอาหารเช้า    
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• เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 

• แซนด์วิช และเครื่องดื่ม (ทริปครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน) 

• หน้ากาก , ชูชีพ 

• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 

• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 

• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 

 

ราคานี้ไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

• อาหารกลางวนั 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 

• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 

• รถรับส่งโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา 

• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 

• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 5 วันก่อนเดินทาง 

  

 


