
 

                    Amber Phuket Travel แอมเบอร์ ภูเกต็ แทรเวลิ    TAT License No. 31/ 00406 

                                 144/18 The Plant, Moo7,Vichitsongkram Rd., T.Kathu, A.Kathu, Phuket 83120 Tel. (66 76) 530409-10 Fax. (66 76) 510-243 
             144/18 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ หมู่7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเกต็ 83120  โทร.(66 76) 530409-10 แฟกซ์. (66 76) 510-243  

                       www.amberphukettravel.com      Email : info@amberphukettravel.com 

 

 โปรแกรมทัวรเ์กาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ เต็มวัน (One day tour) 
ทัวร์เกาะพีพีราคาถูก ส าหรับคนไทยเท่านััน บริการน าเที่ยวเกาะ 1วัน 
แบบไปเช้า เย็นกลับ เที่ยว เกาะพีพี เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ (Ferry 
Boat) เรือหรู ขนาดใหญ่ ห้องแอร์ นั่งสบาย เหมาะส าหรับคนสูงอายุ 
กิจกรรมจะพาทุกท่านไปยังเกาะพีพีดอน พักผ่อนเล่นน้ าชายหาด ราคา
ทัวร์เรารวมค่าบริการ รถรับส่งจากโรงแรม อาหารกลางวัน อุปกรณ์ด า
น้ า ชูชีพ หน้ากากด าน้ า และ มีไกด์ที่มีประสบการณ์ช่วยดูแลลูกค้า ทุก
ท่าน รับรองว่าท่านจะต้องประทับใจกับการบริการอย่างแน่นอน กับการ
มาเท่ียว ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่ (Ferry Boat) 
 
  หมู่เกาะพีพีจะประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ อันได้แก่ เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล ซึ่งโลกใต้ทะเลของหมู่เกาะพีพีนี้ ก็เป็นที่
ยอมรับว่าสวยงามไม่แพ้ที่ใด โดยเกาะพีพีดอนจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะพีพีมีทั้งที่พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร รวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให้ท าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ าบริเวณชายหาด ด าน้ าตื้น บริเวณอ่าว
ต้นไทร อ่าวโละดาลัม หรือเหมาเรือหางยาวไปด าน้ าลึกได้อีกด้วย ส่วนเกาะพีพีเลนั้นเป็นเกาะหินเกือบทั้งเกาะ ไม่มี
ร้านอาหารและที่พัก แต่เกาะพีพีเลนั้นโดดเด่นในเรื่องแหล่งด าน้ าทั้งน้ าตื้นและน้ าลึกโดยสามารถ ด าชมได้บริเวณ อ่าวปิเละ
และอ่าวโละซามะ และอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกคือ อ่าวมาหยา ซึ่งอ่าวนี้ มีชายหาดที่
สวยงามมาก น้ าทะเลใส จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
   
รายละเอียดโปรแกรม 
07.15 น. รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ) 
 08.00 น. เช็คอินที่ท่าเรือ 
 08.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ภายในเรือมีชา กาแฟ ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการ 
 10.00 น. ส่งลูกค้าที่ไม่ได้ท าโปรแกรมด าผิวน้ าชมปะการัง ณ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน 
 10.30 น. น าลูกค้า ล่องเรือ ชมทัศนียภาพของพีพีเลย์ (Sightseeing) บริเวณด้านนอก ได้แก่ ผ่านอ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปี

เล๊ะ และถ้ าไวกิ้ง 
 11.00 น. น านักท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมด าผิวน้ า ชมปะการัง (Snokelling) ที่อ่าวลิง เกาะพีพีดอน 
 12.30 น. กลับมายังท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน น านักท่องเที่ยวลงจากเรือไปรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรม หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 14.10 น. เดินทางกลับมายังท่าเรือท่าเรือต้นไทร 
 14.30 น. เรืออกจากท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอนเดินทางกลับ จังหวัดภูเก็ต 
 16.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ 
 17.00 น. น านักท่องเที่ยวถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ 
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ราคาทัวร์ 

ผู้ใหญ่ 950.- เด็ก 750.- 
### หมายเหตุ ### 

– นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเข้า อุทยานแห่งชาติเกาะพีพีกับทาง
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย จ่าย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ จ่าย ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท 
– นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท กับทาง
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  
โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและ ระดับน้ าทะเล 
 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรมทัวร ์
1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) 
นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพ่ิม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที่ )  
** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก๋ง 800 บาท/คัน/เที่ยว 
 2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ด าผิวน้ า Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ) 
3. อาหารกลางวันส าหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน 
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ าดื่ม. 
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

 


