
 

 

 
 

  P. SS. KBI PP 03 

ทัวร์หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - เกาะไผ ่( โดย Speed Boat ) 
ชมความอดุมสมบณู์อทุยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ท่ีสวยงาม 

       
 

โปรแกรมท่องเที่ยว 

07.50 - 08.00 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ( ท่าเรือส่วนตัว ) 

08.30 น.  ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)  

บริการน้้าด่ืมเย็น ๆ บนเรือ 

09.30 น. น้าท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนท่ีมีความสวยงาม น้าท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายท้า

ภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเล่นน้้า ต่อจากนั้นน้าท่านด้าน้้า ดูปะการัง ณ 

อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล  

ต่อด้วย อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน ( Lagoon ) พบกับน้้าทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน  

และชม ถ้้าไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น 

12.00 น. น้าท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี และ บริการอาหารกลางวันแบบ

เซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท เชิญทุกท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย 

  14.00 น. น้าท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง ( ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ) 

จุดด้าน้้าที่มีปะการังที่อุดมสมบูร์์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม 

15.00 น. น้าท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพ ีซึ่งความ

สวยงามของเกาะนี้ ททท.ต้ังฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้้าตามอัธยาศัย 

  17.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน 

 



 

 

 
 

โปรดทราบ 

- เวลานัดหมายโดยประมา์ 

ในเมือง     : รับ 08.00 น. - 08.15 น.    ในอ่าวนาง  : รับ 08.30 น. - 08.45 น. 

ทับแขก     : รับ 07.50 น. - 08.00 น.    คลองม่วง    : รับ 08.00 น. - 08.15 น. 

 

ค้าแนะน้าเพิ่มเติม  

- เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับ

ต้าแหน่งที่ต้ังของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะ

ได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง 

- เกี่ยวกับต้าแหน่งที่น่ังบนเรือ : เนื่องจากในช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ สภาพอากาศและสภาพทะเลอาจ

แปรปรวน 

- เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : เราไม่แนะน้าให้เด็กอายุต้่ากว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ 

เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแล

ของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 

- เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทาน

อาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะท้าการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิม

สามารถรับประทานได้ 

 

สิ่งท่ีควรน้าติดตัว 

1. หมวกกันแดด แว่นตา ครีมกันแดด 

2. ผ้าขนหนู 

3. ยาประจ้าตัว 

4. กล้องถ่ายรูป 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. รถรับ - ส่งที่พัก - ท่าเรือ 

2. ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ 

3. อาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ น้้าด่ืม น้้าแข็ง ผลไม ้และเค้กกระบี่ 

4. เสื้อชูชีพ, หน้ากากด้าน้้า 

5. มัคคุเทศก์ช้านาญงาน 

6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ 

7. ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

********************************** 

 

เงื่อนไขการจอง และการส้ารองท่ีนั่ง 

ทริปในประเทศ 

1. ช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 1,000 บาท หรือ 50 % ของราคาทัวร์ ภายใน 48 ชั่วโมง 

2. ช้าระเงินส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องช้าระเต็มจ้านวน 100 % 

4. หากไม่ช้าระเงินส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียงเงินมัดจ้าคืนได้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด ( ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล 

    ที่ต้องการันตี มัดจ้ากับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน   

    ประเทศหรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้ ) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 – 14 วัน   คืนเงินลูกค้าจ้านวน  20 % ของราคาทัวร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01 – 06  วัน   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี  ( ยกเว้น ในกรณีที่บริษทั 

    สามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ) 

5. ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนท่ีเหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง 

 

  ** การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ** 

 

 
 


