
 

 

รหัสโปรแกรม : 26731 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Phi Phi Nice Beach Hotel Hip 

 
 

 

 

 

  



โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ลูกคา้เช็คอินท่ีเคาทเ์ตอร์ตามเวลาท่ีก าหนด (กรณีรวมตัว๋เคร่ืองบิน) มีรถรับท่ี
สนามบินเดินทางสู่ท่าเรือ เม่ือเดินทางมาถึงเกาะพีพ ี(ลูกคา้เดินไปโรงแรมดว้ย
ตวัเอง) เช็คอินหลงั 14:00น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่ 2 ทานอาหารเชา้ม้ือท่ี 1 ด าน ้า 13:00น..-13:15น. เจา้หนา้ท่ีมารับลูกคา้ เพื่อไปท
ริปด าน ้าดูปะการังตามโปรแกรม เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั (จุดด าน ้าอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามประกาศอุทยานและสภาพอากาศ) 

วันที่ 3 ทานอาหารเชา้ม้ือท่ี 2 เช็คเอาท ์ก่อนเวลา 11:00 น. ลูกคา้เดินไปท่าเรือเอง 
เดินทางจากพีพีสู่กระบ่ี มีรถมารับ เดินทางสู่สนามบิน เช็คอินตามเวลาท่ี
ก าหนด (กรณีรวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

3วัน2คืน 1ก.ค. - 31 ต.ค.23 1 พ.ย.- 31 มิ.ย. 23 
ปีใหม่ 25 ธ.ค.-15 ม.ค. 23 
สงกรานต์ 11-19 เม.ย. 

Classic Room 7,200/คู่ 7,600/คู่ 8,200/คู่ 

Executive 

Suite Sea View 

 

8,400/คู่ 
 

8,800/คู่ 9,400/คู่ 

เด็ก 0-3 ปี ฟรี  

เด็ก 4-12 ปี นอนรวมไม่มีเตยีงเสริม 1,700/ท่าน 

Extra Bed ผู้ใหญ่ 3,500/ท่าน 

ปีใหม่ 23 ธ.ค.-3 ม.ค. เพิม่ 400/ท่าน 

สงกรานต์ 11-19 เม.ย. เพิม่ 400/ท่าน 

  



ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

3วัน2คืน 1ก.ค. - 31 ต.ค.23 1 พ.ย.- 31 มิ.ย. 23 
ปีใหม่ 25 ธ.ค.-15 ม.ค. 23 
สงกรานต์ 11-19 เม.ย. 

Classic Room 13,600/คู่ 14,000/คู่ 14,600/คู่ 

Executive 

Suite Sea View 

 

14,800/คู่ 
 

15,200/คู่ 15,800/คู่ 

ราคานีใ้ช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2023 

เด็ก 0-3 ปี ฟรี  

เด็ก 4-12 ปี นอนรวมไม่มีเตยีงเสริม 4,700/ท่าน 

Extra Bed ผู้ใหญ่ 6,500/ท่าน 

ปีใหม่ 23 ธ.ค.-3 ม.ค. เพิม่ 400/ท่าน  

สงกรานต์ 11-19 เม.ย. เพิม่ 400/ท่าน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. พกับนเกาะพีพี ตามโปรแกรมท่ีลูกคา้เลือก 3 วนั 2 คืน (พกั2ท่าน/1หอ้ง) 

2. ด าน ้าดูปะการัง 1 วนั ทริปด าน ้า เกาะพีพี(เรือส่วนตวั สุดฟิน(3ชม.) 

**จุดด าน ้าอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ** 

3. อาหาร 3 ม้ือ (เชา้2ม้ือท่ีโรงแรม,1ม้ือกลางวนัในทวัร์) 

4. รถรับ-ส่ง (แบบส่วนตวั) สนามบิน – ท่าเรือ 

5. ตัว๋เรือ ไป-กลบั กระบ่ี - เกาะพีพ ี

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพ-กระบ่ี (กรณีลูกคา้ซ้ือแพคเกจรวมตัว๋) 

  



หมายเหต ุ

1. Package Tour ดงักล่าว เป็นราคาต่อ1ท่าน ตอ้งเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน 

2. เดินทางช่วงวนัหยดุยาว สอบถามราคาอีกคร้ัง เน่ืองจากราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง 

3. ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ 

4. ซ้ือประกนัเพิ่มเพียง 50บ.คุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,000บ. ตลอดการเดินทาง 

5. ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน แถม น ้าหนกัถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. (โหลด 10 กก. ข้ึนอยูก่บัสายการ

บินเป็นหลกั โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 

6. รอบเรือ ขาไป เกาะพีพี 10:30น. และ 15:00น. ขากลบั จากเกาะพีพี 09:00น. และ 13:30น. 

**กรณีลูกค้าต้องการเปลีย่นโปรแกรม** 

ค าน ้า พีพ ีเรือหาง Luxury Boat  เพิม่1,200 บาท/ท่าน  



 

ภาพบรรยากาศบริเวณโรงแรม 

 

 
 

 

 

  



Classic Room 

  



Executive Suite Sea View 

 
  



โปรแกรมด าน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

