Phi Phi Donchukit Resort
Phi Phi Donchukit Resort เป็ นรี สอร์ทที่ต้ งั อยูร่ ิ มชายฝั่ง เปิ ดให้บริ การห้องพัก และบังกะโลพร้อมวิว
ทิวทัศน์ของสวนสวย น้ าทะเลและต้นไม้ที่ร่มรื่ น ซึ่ งแต่ละห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งเครื่ องปรับอากาศ
โทรทัศน์ ระบบช่องสัญญาณเคเบิลทีวี ตูเ้ ย็น มีหอ้ งน้ าในตัวพร้อมฝักบัว และบริ การอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี (WIFI)
ให้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีห้องอาหารเปิ ดให้บริ การ คาเฟ่ นัง่ ชมบรรยากาศชิว ๆ Supermaket เปิ ด
บริ การ 24 ชัว่ โมง สระว่ายน้ ารวมติดทะเล และผ่อนคลายร่ างกายด้วยการนวด อโรมาเธอราพี (Aromatherapy)
ภายในรี สอร์ท

โปรแกรมทัวร์ หมู่เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน
วันแรก
ตามไฟล์
บิน
15.00 น.

รถรับสนามบินกระบี่ - ท่าเรื อมารีนา – เกาะพีพี – เช็คอินเข้ าทีพ่ กั
รับคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีทีมงานของเที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล คอยให้การต้อนรับ
และดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
นาคณะเดินทางถึง ท่าเรื อมารี น่า เตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง แวะพักเข้าห้องน้ าก่อนลงเรื อ หรื อเลือกซื้ อ
ของใช้ส่วนตัวได้ตามสะดวก
16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาคณะลงเรื อ Speed Boat เพื่อเดินทางไปยังเกาะพีพี
จากนั้น เมื่อมาถึงเกาะพีพีเรื อ Speed Boat จะเข้าจอดบริ เวณหน้าชายหาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับท่านเช็คอินเข้าสู่

ค่า
พัก
วันทีส่ อง
เช้ า
9.00 น.
10.00 น.

รี สอร์ ท จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการพักผ่อน ถ่ายภาพชิว ๆ เล่นน้ าทะเลหน้าชายหาด หรื อสระว่ายน้ าของ
รี สอร์ทได้ตามสะดวกพร้อมกับบรรยากาศของเกาะพีพีได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าพัก เลือกโรงแรมด้ านล่างโปรแกรม
เกาะพีพ-ี อ่ าวมาหยา เกาะพีพเี ล-อ่ าวโล๊ ะซามะ-อ่ าวปิ เละลากูน – ถา้ ไวกิง้ –อ่ าวลิง

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาคณะลงเรื อหางยาว เพื่อออกเดินทางจากเกาะพีพี เพื่อไปดาน้ าชมปะการัง
เรื อนาคณะเดินทางมาถึง  อ่าวมาหยา เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง The Beach เชิญท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
และลงเล่นน้ าได้จุดบริ เวณนี้ ไปดาน้ าดูปะการังกันต่อที่ อ่าวลิง หรื อ Monkey Bay เป็ นที่อยูอ่ าศัยของลิงฝูง
ใหญ่เป็ นแหล่งปะการังนานาชนิด และฝูงปลาเสื อมากมายถา้ ไวกิง้ เก็บภาพสวย ๆ พร้อมความประทับใจ ซึ่ ง
บริ เวณนี้เป็ นสัมปทานรังนก หรื อสถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (2)
14.00 น. จากนั้นเดิ นทางต่อไปยังอ่ าวโล๊ ะซามะ ณ จุ ดนี้ ท่ านสามารถดาน้ า ชมพันธ์ ปลาหลากหลายชนิ ด ปะการั ง ที่
สวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ ตูนมากมาย อ่ าวปิ เละลากูน ชมความงามของทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ า
ทะเลสี เขียวมรกต ซึ่งโอบล้อมผาหินปูนอันสู งชัน
จากนั้น นาคณะเดินทางกลับสู่ ที่พกั
พัก
เข้ าพัก เลือกโรงแรมด้ านล่างโปรแกรม
วันที่สาม เกาะพีพี - ท่าเรื อมารี นา - ส่ งสนามบินกระบี่
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
ตามเวลา คณะเช็คเอาท์ออกจากที่พกั เพื่อมาลงเรื อ Speed Boat จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ เดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เทีย่ วทะเลอันดามัน กระบี่ ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน โดยคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
**หมายเหตุ โปรแกรมนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก
อัตราค่าบริ การนี้ ร่วม
 ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ลูกค้าเลือก
 ค่ารถรับ-ส่ งสนามบิน






ค่าเรื อสปี ทโบ้ทไป-กลับ
ค่าเรื อหางยาวนาเที่ยว พร้อมหน้ากาก และเสื้ อชูชีพ
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การสถานที่ต่าง ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (สาหรับคนไทย)
ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริ การนี้ไม่ร่วม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่
เรี ยกสั่งเอง เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% จ่ายเพิ่ม 7% ลูกค้าต้องการใบเสร็ จ

