PP Nice Beach Hotel Hip
พีพีไนซ์บีช (PP Nice Beach Hotel Hip) ตั้งอยู่ในทำเลริ มชำยหำดบนเกำะพีพีดอน อยู่ขวำสุ ดของอ่ำวต้นไทร ที่พกั มี
กำรออกแบบได้ส วยงำมแปลกตำ ค่อนข้ำงสงบมีควำมเป็ นส่ วนตัว ห้องพัก แลดู ทนั สมัย ซึ่ งมีห้องพักรวมทั้งหมด 30 ห้อง
ให้บริ กำรห้องพักปรับอำกำศ มีบริ กำร WIFI ฟรี สระว่ำยน้ ำกลำงแจ้งเห็นวิวทะเลเต็ม ๆ นอกจำกนี้ สำหรับผูท้ ี่เข้ำพัก PP Nice
Beach Hotel Hip ทำงโรงแรมมีบริ กำรอำหำรเช้ำ

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

รถรับสนามบินกระบี่ - ท่าเรื อมารีนา – เกาะพีพี – เช็คอินเข้าที่พกั
รับคณะ ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกระบี่ โดยมีทีมงำนของเที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล คอยให้กำรต้อนรับ
และดูแลอำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำน
นำคณะเดินทำงถึง ท่ำเรื อมำรี น่ำ เตรี ยมควำมพร้อมก่อนออกเดินทำง แวะพักเข้ำห้องน้ ำก่อนลงเรื อ หรื อเลือกซื้อ
ของใช้ส่วนตัวได้ตำมสะดวก
16.00 น. ได้เวลำอันสมควรนำคณะลงเรื อ Speed Boat เพื่อเดินทำงไปยังเกำะพีพี
จำกนั้น เมื่อมำถึงเกำะพีพีเรื อ Speed Boat จะเข้ำจอดบริ เวณหน้ำชำยหำด โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่มำรอรับท่ำนเช็คอินเข้ำสู่
รี สอร์ท จำกนั้นให้ท่ำนได้มีเวลำอิสระในกำรพักผ่อน ถ่ำยภำพชิว ๆ เล่นน้ ำทะเลหน้ำชำยหำด หรื อสระว่ำยน้ ำของ
รี สอร์ทได้ตำมสะดวกพร้อมกับบรรยำกำศของเกำะพีพไี ด้ตำมอัธยำศัย

ค่ำ
พัก
วันที่สอง
เช้ า
9.00 น.
10.00 น.

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าพัก เลือกโรงแรมด้านล่างโปรแกรม
เกาะพีพ-ี อ่าวมาหยา เกาะพีพเี ล-อ่าวโล๊ะซามะ-อ่าวปิ เละลากูน – ถา้ ไวกิง้ –อ่าวลิง

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นำคณะลงเรื อหำงยำว เพื่อออกเดินทำงจำกเกำะพีพี เพื่อไปดำน้ ำชมปะกำรัง
เรื อนำคณะเดินทำงมำถึง  อ่าวมาหยา เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์เรื่ อง The Beach เชิญท่ำนถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก
และลงเล่นน้ ำได้จุดบริ เวณนี้ ไปดำน้ ำดูปะกำรังกันต่อที่ อ่าวลิง หรื อ Monkey Bay เป็ นที่อยู่อำศัยของลิงฝูง
ใหญ่เป็ นแหล่งปะกำรังนำนำชนิด และฝูงปลำเสื อมำกมำยถา้ ไวกิง้ เก็บภำพสวย ๆ พร้อมควำมประทับใจ ซึ่ง
บริ เวณนี้เป็ นสัมปทำนรังนก หรื อสถำนที่เก็บรังนกนำงแอ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (2)
14.00 น. จำกนั้นเดิ นทำงต่อไปยังอ่ าวโล๊ ะซามะ ณ จุ ดนี้ ท่ ำนสำมำรถดำน้ ำ ชมพันธ์ป ลำหลำกหลำยชนิ ด ปะกำรั งที่
สวยงำม ดอกไม้ทะเล และปลำกำร์ตูนมำกมำย อ่ าวปิ เละลากูน ชมควำมงำมของทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ ำ
ทะเลสี เขียวมรกต ซึ่งโอบล้อมผำหินปูนอันสูงชัน
จำกนั้น นำคณะเดินทำงกลับสู่ที่พกั
พัก
เข้าพัก เลือกโรงแรมด้านล่างโปรแกรม
วันที่สำม เกำะพีพี - ท่ำเรื อมำรี นำ - ส่งสนำมบินกระบี่
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
ตำมเวลำ คณะเช็คเอำท์ออกจำกที่พกั เพื่อมำลงเรื อ Speed Boat จำกนั้นนำคณะเดินทำงสู่สนำมบินกระบี่ เดินทำงกลับโดย
สวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
เที่ยวทะเลอันดามัน กระบี่ ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
**หมำยเหตุ โปรแกรมนี้ อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก
่ บั สภำพอำกำศในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่ำนเป็ นหลัก

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ร่วม
✓ ค่ำอำหำร 3 มื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว
✓ ค่ำที่พกั 2 คืน ตำมที่ลูกค้ำเลือก
✓ ค่ำรถรับ-ส่งสนำมบิน
✓ ค่ำเรื อสปี ทโบ้ทไป-กลับ
✓ ค่ำเรื อหำงยำวนำเที่ยว พร้อมหน้ำกำก และเสื้ อชูชีพ

✓ ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม และใช้บริ กำรสถำนที่ต่ำง ตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว (สำหรับคนไทย)
✓ ค่ำประกันกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท รักษำพยำบำล 500,000 บำท
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ไม่ร่วม
✓ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่
เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
✓ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% จ่ำยเพิ่ม 7% ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จ

