
 

 

 

PKGS12 

ภูเก็ต –กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา 3วัน2คืน #พัก4-5ดาว 
ดำน้ำ เกาะเฮ Sunset  ชมพระอาทิตย์ตก ล่องเรือใบ คาตามารัน 

อ่าวปิเละ อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง ดำน้ำอ่าวลิง เกาะไข ่

 
บริการนำเที่ยวเกาะ "ทัวร์เกาะเฮ คร่ึงวัน เรือใบคาตามารัน" เดินทางด้วย เรือใบ คาตามารนั พาเที่ยวเกาะเฮ พร้อมล่องเรือชม 

Sunset พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามกับแสงสีส้มสะท้อนผืนน้ำ โปรแกรมนี้ลูกค้าประทับใจแนน่อนกับการเที่ยว เกาะเฮ ครึ่งวัน 
 ด้วย เรือคาตามารัน เรือใบ   เกาะสวยสุดคุ้มค่าเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนเป็นอยา่งมาก ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำชายหาด มาเที่ยว
ทะเลก็ต้องถ่ายรูปเล่นกันให้หนำใจ ไม่ต้องกลัวแดด  
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จุดดำนำ้ตื้นซึ่งอยู่ทางฝ่ังใต้ของเกาะ ดำน้ำตื้น (Snorkelling)   ดูปะการังและปลาเล็กได้ ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำชายหาด มา
เที่ยวทะเลก็ต้องถ่ายรูปเล่นกันให้หนำใจ ไม่ต้องกลัวแดด  

ทัวร์เกาะพีพี ครบเซ็ต ทุกซอกทุกมุม ด้วยเรือเร็วซึ่งใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ต เพียงแค ่45 นาทีเท่านั้นค่ะ มาหยา เกาะไข่นอก ก็
เป็นอีกสถานที่ที่ เราจะได้สัมผัสในโปรแกรมนี้ด้วย 

หมู่เกาะพีพีจะประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ อันได้แก่ เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล ซึ่งโลกใต้ทะเลของหมู่เกาะพีพีนี้ ก็เป็นที่ยอมรับ
ว่าสวยงามไม่แพ้ท่ีใด โดยเกาะพีพีดอนจัดได้วา่เป็นศูนยก์ลางของหมู่เกาะพีพีมีทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวก
ครบครัน มีกิจกรรมให้ทำได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเปน็การเล่นนำ้บริเวณชายหาด ดำน้ำตื้น บริเวณ อ่าวต้นไทร อ่าวโละดาลัม หรือเหมา
เรือหางยาวไปดำน้ำลึกไดอ้ีกดว้ย ส่วนเกาะพีพีเลนั้นเป็นเกาะหินเกือบทั้งเกาะ ไม่มีร้านอาหารและที่พัก แต่เกาะพีพีเลนั้นโดดเด่นในเรื่อง
แหล่งดำน้ำทั้งน้ำตื้นและนำ้ลึกโดยสามารถ ดำชมได้บริเวณ อ่าวปิเละ และ อ่าวโละซามะ และอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงในระดับโลกคือ อ่าวมาหยา ซึ่งอ่าวนี้ มีชายหาดที่สวยงามมาก น้ำทะเลใส จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
 

วันที่ 1 >> ล่องเรือใบ ดำน้ำเกาะเฮ  ชมพระอาทิตย์ตก 
11.30 น. - 
12.00 น. 

เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ ท่าเทียบเรือ
อ่าวฉลอง  
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองทีส่ะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง   
หากผู้เดินทางเช่ารถ หรือเดินทางเอง โดยปกติท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป  
( เง่ือนไขการเข้าพักอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หรือหากท่านเดินทางมาถึงโรงแรมก่อนเที่ยง สามารถฝากกระเป๋าที่ล้อบบี้ 
หรือสอบถามการเข้าเช็คอินจากเจ้าหน้าที่โรงแรม ) 

13.00 น. ออกจากท่าเทียบเรืออา่วฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ โดยเรือใบคาตามารัน พร้อมตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรม ดำน้ำตืน้ 
 
13.30 น. 

ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำริม หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ 
เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล,เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรม
ทัวร์) 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ยอร์ช คาตามารัน (ม้ือที1่)  พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในทอ้งทะเล 
18.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด 
18.30 น. - 
19.00 น. 

กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก 

วันที่ 2 >> เกาะพีพี จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา อ่าวปิเละ อ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง ดำน้ำอ่าวลิง เกาะไข่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที2่) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

07:30–07:45 

น. 

เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทกุท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยนำ้

สุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง 

08:30 น. เจ้าหน้าทีน่ำทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือ มีบริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ ฟรี (ม้ือที3่)  สำหรับลูกค้าทุกท่าน 

09:00 น. ทำท่านขึ้น เรือสปีดโบ๊ท และออกจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
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09:45 น. ถึงเกาะพีพี จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา ( ลูกค้าไม่ได้ขึ้นอ่าวมาหยา แค่อยูบ่นเรือมองเข้าไปยังอ่าวมาหยา เพราะอุทยาน

แห่งชาติยังห้ามขึ้นหาดนี้ )  

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 

และเล่นน้ำตรงสามอ่าว เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลาย 

12:00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารม้ือเที่ยงที่เกาะพีพีดอน (ม้ือที4่)  และพักผ่อนตามอธัยาศัย 

13:30 น. ออกเดินทางสู่ อ่าวลิง เพื่อลงดำน้ำดูความสวยงานของฝูงปลา และแนวปะการัง 

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

(อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

16:30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองพร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุก

ท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่  

วันที่ 3 >> อิสระ หรือเลือกซื้อ ออฟชั่นทัวร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที5่)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย ย่านที่พักกอ่นเช็คเอ้าท์ตามระเบียบของทางโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 ** หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที ่
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หรือเลือกซื้อ ออฟช่ันทัวร์ คร่ึงวันเช้า เช่น 

PKGS09 แพคเกจทัวร์ เกาะไข่คร่ึงวัน Speed Boat 890 บาท / ท่าน 
Option :   ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (Phuket City Tour) 1 วัน  
              ( 5-6ช่ัวโมง ) 
รถเก๋ง ( 1 - 4 ท่าน) 2,500/คัน ,  รถตู ้( 5 - 11 ท่าน) 3,500/คัน 
พาเที่ยวรอบเมืองภูเก็ตด้วยรถส่วนตัว พาไป Landmark ของเมืองภูเก็ต 
เช่น ย่านตึกเก่าถนนถลาง, จุดชมวิวเขารัง, ไหว้พระวัดฉลอง, แหลมพรหมเทพ, จุดชมวิว 3อ่าว บริการโดยคนขับท่ี
สุภาพ บริการด้วยความประทับใจ 

 เริ่มต้นด้วยรับท่านจาก โรงแรมที่พัก เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชม
ย่านตึกเกา่ ชิโนโปรตุกิส 

 แวะทานม้ือเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง 
หลากหลายชนิดใหไ้ด้เลือกชิมอาทิ หม่ีผัดฮกเกี้ยน ป่อเปี๊ยะสด 
โอ๊ะเอ๋ว อาโป้ง (ม้ือเที่ยงไม่รวมในโปรแกรม) 

 แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต  
 เดินทางต่อเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมือง
ของภูเก็ต 

 ผ่านหาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ 
ส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของภูเก็ต  

 
โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 

อัตราค่าบริการ 
 

โรงแรม + BF 

The Charm Resort Resort ป่าตอง4 ดาว 
ผู้ใหญ่ 
พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
ใช้เตียง พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ใช้เตียง  

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

Deluxe 3,690 3,090 2,890 800 

Junior Suite 3,990 3,390 2,890 1,200 

Deluxe Pool Access 4,490 3,890 2,890 1,700 

Junior Suite Access 4,790 4,190 2,890 2,000 

Executive Suite 5,190 4,590 2,890 2,500 

Family One Bedroom Suite 5,490 4,890 2,890 2,800 

Family Two Bedroom Suite 5,890 5,290 2,890 3,300 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 
24 Dec 2020 – 05 Jan 2021 & 10 – 17 Feb 2021 ราคาเพิ่ม ห้องละ 800 บาท  
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โรงแรม + BF 

Patong Bay Hill 4ดาว โซนเขา 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 

ใช้เตียง พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 

พักกับผู้ใหญ่ ไม่ใช้เตียง 
พักต่อ 

ห้องคืนละ 

One Bedroom Suite 3,690 3,090 2,890 800 

One Bedroom Suite Pool Access 3,990 3,390 2,890 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 ป่าตอง 5ดาว 
ผู้ใหญ่ 
พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
ใช้เตียง พัก 2-3 ท่าน 

เด็ก(4-11 ปี) 
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ใช้เตียง 

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

Deluxe 4,290 3,690 2,990 1,400 

Deluxe Pool View 4,690 4,090 2,990 1,800 

Deluxe Sea View 5,290 4,690 2,990 2,400 

Deluxe Pool Access 5,490 4,890 2,990 2,600 

Deluxe private Jacuzzi 5,690 5,090 2,990 2,800 

Junior Suite  7,290 6,690 2,990 4,600 

Grand Suite 2-Bedroom 7,390 6,790 2,990 8,000 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 
24 Dec 2020 – 05 Jan 2021 & 10 – 17 Feb 2021 ราคาเพิ่ม ห้องละ 800 บาท    

 
หมายเหต ุ

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 

2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต 
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ราคาน้ีรวม  

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พักหาดป่าตอง, หาดกะตะ , หาดกะรน , ในเมืองภูเก็ต ไป- กลับ ท่าเทียบเรืออ่าว

ฉลอง 

• ที่พัก 2คืน พร้อมอาหารเช้า  

• เรือใบคาตามารัน ไป-กลับ 

• เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 
• อาหารเย็นบนเรือ ข้าวสวย , คั่วกล้ิงไก่ , ผัดผักรวม , ไข่ลูกเขย , ไก่ทอด , ผลไม้ และเครื่องดื่ม 

• อาหารกลางวนั 1 ม้ือบนเกาะ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม  อาหารว่างบนเรือ  

• หน้ากาก , ชูชีพ 

• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 

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

• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 

 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 

• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 

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

• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  

• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 
• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 15 วันก่อนเดินทาง  
• หากจองไม่ถึง 15วัน กรุณาชำระเต็มจำนวน 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว 
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดนิทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินใหก้บัผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือ
แพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด 
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2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ กอ่นถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว 
 
3. ยกเลิกทริปในวันเดินทาง  
กรณียกเลิกทริปในวนัเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเวน้ ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน *** 
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น 
 
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วนัหยุดนกัขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้   *** 
 
:: กรณีห้องพัก 
1. การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพกั 30 วัน 

และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหกัเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด 
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกวา่ 30 วันก่อนวนัเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือคา่ห้องพักทั้งหมด 
 

 

The Nature Phuket ป่าตอง 5ดาว 
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The Charm Resort Resort ป่าตอง4 ดาว 

 
Patong Bay Hill 4ดาว โซนเขา 

 

  


