แพ็กเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได้
เดินทางตั้งแต่ : มีนาคม – พฤษภาคม 2564
Code : THST01
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วันแรก

สนามบิน ภู เ ก็ต – ทรี มงั กี้ คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิ ตย์ตก
ณ แหลมพรหมเทพ - เข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่ าตอง ระดับ 5 ดาว )

.......... น. เดิ นทางถึง สนามบินภู เก็ต หลังรั บสัมภาระเรี ยบร้ อย อิสระให้ ทุกท่ านได้ ทาภารกิจส่วนตั วตาม
อัธยาศัย (** คนขับรถตูภ้ ูเก็ตมารอรับ**)

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ “ทรีมงั กี้ ” Three Monkey Restaurant คาเฟ่ สวยๆกลางป่ าอัน
เขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้ อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้ าน พร้ อมทั้งดื่มด่าไปกับอาหาร
ต้ นตารับภาคใต้ อีกทั้งยังมีเมนูญ่ีปุ่นไว้ สาหรับคนที่รักสุขภาพ อีกทั้งขนม เครื่องดื่มต่างๆ ค็อกเทล
และกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ของทางร้ านให้ ทุกท่านได้ ล้ ิมลองรสชาติ บรรยากาศที่เต็มไปด้ วยแมกไม้
นานาพันธุ์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ภายในร้ านมีมุมให้ ถ่ายรูปสวยๆ ให้
เลือกถ่ายแบบเต็มอิ่ม
เทีย่ ง

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

Code : THST01
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บ่าย

น าท่ า นไปสั ก การะขอพร วัด ฉลอง หรื อ ชื่ อ ที่ เ รี ย กเป็ นทางการ ก็คื อ วัด ไชยธาราม เป็ นวั ด
คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลอง
แห่ งนี้ยังเป็ นที่ต้ังของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็ นที่ประดิษฐสถานของพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ าที่นามาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีก
แห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้ องมาวัดแห่งนี้ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็ น
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินทีส่ วยงามแห่งหนึง่ ของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดรา
ไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็ นจุ ดที่ใช้ อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณ
แหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้ น่ังชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้ าใครอยากเดิ นสารวจแหลมพรหมเทพก็
สามารถเดินไปได้ ถงึ ปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นนา้ ทะเลสีเขียว
มรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ ามากระทบก้ อนหินจะเป็ นฟองสีขาว

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
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นาท่านเข้าสู่ที่พกั “โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่ าตอง” ระดับ 5 ดาว

วันสอง

สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์น้ าภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe' - ตลาดนัดชิลวา
เข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่ าตอง ระดับ 5 ดาว )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1)
นาท่ านเดิ นทางสู่ “สถานแสดงพันธุ ส์ ตั ว์น้ าภู เก็ต ” สถานแสดงพั นธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต สังกัดกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ าและ
ความสาคัญ รวมถึงแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็ นสถานที่สร้ างชื่อเสียง
ด้ า นการท่ องเที่ ย วในจั ง หวั ด ภูเ ก็ต มากว่ า 30 ปี โดยการจั ด แสดงพั น ธุ์ สัต ว์ น้า ที่ ห ลากหลาย
สวยงาม และหาดูยาก เปิ ดให้ เข้ าชม ทุกวัน 8.30 - 16.30 น. ( ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม )

เทีย่ ง

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็ นคาเฟ่ ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็ นสวนบัวสาย
พั นธุ์บัววิกตอเรี ยหรื อบัวกระด้ ง ซึ่งเป็ นบัวที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในตระกูลของบัว มี ขนาดใหญ่ ถึง
1.5 เมตร การตกแต่งของตัวคาเฟ่ เป็ นแบบไทยๆ มีต้นไม้ ใหญ่และต้ นเล็ก ๆ ร่มรื่น มากๆ ในส่วน
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ของที่น่ังภายในคาเฟ่ มีท้งั ระเบียงที่ย่นื ออกมาในสระบัว และจะมีในส่วนที่น่ังที่อยู่ในร่ม ภายในร้ าน
จะมีอาหารไทย และอาหารฟิ วชั่นหลากหลายให้ เลือกทาน และมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้ เลือกมากมาย

จากนั้น นาท่าน อิสระช็อปปิ้ ง ณ ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมเพราะที่น่ีมีครบครันทั้งของกิน
ของใช้ ร้ านอาหาร บรรเจิด ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้ งแบบสบาย ๆ ใจกลางเมืองภูเก็ต ที่มี
พื้นที่สาหรับขายสินค้ าไอเดีย โดยภายในตลาดจะมีพ่อค้ าแม่ ขายมาวางของแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ ๆ
แฟชั่ นแนว ๆ อาทิ ของที่ระลึกต่ าง ๆ สมุ ดทามื อ หมวก งานศิลปะสุดชิ ค เสื้อผ้ า อาหาร ร้ าน
กาแฟ และร้ านน่านั่งชิลมากมาย ฯลฯ ห้ ามพลาดด้ วยประการทั้งปวง เวลา : เปิ ดวันพฤหัสบดี-วัน
เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.30 น
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ ง )
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่ าตอง ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม

ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - เขารัง - เมืองเก่าภูเก็ต - ช้อปปิ้ งสินค้า OTOP
ของฝากของชาวภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)

Code : THST01

หน้า 5 จาก 10

จากนั้ น น าท่ า น ชมพระใหญ่ เ ขานาคเกิ ด พระพุ ท ธมิ่ ง มงคลเอกนาคคี รี หรื อ พระใหญ่
พระพุทธรูปประจาเมืองภูเก็ต ชาวต่ างชาติร้ ูจักกันในนามว่า Big Buddha เป็ นพระพุทธรูปสีขาว
ขนาดใหญ่ท่ปี ระดิษฐาน ณ บนยอดเขานาคเกิด ภูเขาสูงในเขตป่ าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ตาบล
กะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต
ให้ ทุกท่ านเก็บภาพอันสวยงาม จากนั้ น นาท่ านชม จุ ดชมวิ วเขารัง เป็ นจุ ดชมวิวอีกที่หนึ่งของ
เมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้ องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ ส่วนทาง
ขึ้นไปยังจุดชมวิวก็ สะดวกสบายมาก รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สามารถขับขึ้นไปได้ ระหว่างทางจะมี
ร้ านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ ให้ นักท่องเที่ยวได้ พักผ่อนหย่ อนใจ และ ที่น่ีจะ
มีลิงอาศัยอยู่ด้วย กรุณาอ่านป้ ายเกี่ยวกับการให้ อาหารลิง อย่าให้ อาหารลิงใกล้ จนเกินไปเพราะลิง
อาจจะทาร้ ายคุณได้ จุ ดชมวิวเขารังแห่ งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต และวิวทะเล
ได้ อย่างสวยงามในกลางวันส่วนช่วงหัวค่า จะเห็นไฟระยิบระยับ ทั่วเมืองภูเก็ตได้ อย่างสวยงามค่ะ
เทีย่ ง

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้ น น าท่ า นเยี่ ย มชม “ย่ า นเมื อ งเก่ า ภู เ ก็ ต ” ตึ ก สวยๆแบบชิ โ นโปรตุ กี ส ที่ ย่ า นเมื อ งเก่ า
เป็ นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
อันงดงามตระการตาแล้ ว ในขณะเดียวกันยั งได้ สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้ เรี ยนรู้เรื่องราว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภูเ ก็ต อีกทั้ ง ยั ง มี โ อกาสได้ ล้ ิ มรสอาหารพื้ นเมื องซึ่ ง เป็ นเอกลั กษณ์ ท่ี มี
เฉพาะถิ่นอีกด้ วย จากนั้นนาท่านชม “สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานทาไข่มุก ซึ่งเป็ น
ของขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต และ นาคณะท่านซื้อของฝาก อาหารทะเลแห้ ง และ ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
เช่น นา้ พริกกุ้งเสียบ ขนมเต้ าซ้ อ ฯลฯ
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หน้า 6 จาก 10

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ ง )
ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทาการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ (ขึ้ นอยู่กบั โรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจานวนผูเ้ ดินทาง)
➢ โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่ าตอง (AMARI PHUKET ) ระดับ 5 ดาว
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Room type

จานวน

ราคา

Superior Room

2-3 ท่าน

7,990

Superior Room

4-5 ท่าน

6,590

Superior Room

6-7 ท่าน

5,590

Superior Room

8 ท่าน

4,990

Superior Room

9 ท่าน

3,999

อัตรานี้ รวม
✓ คนขับพร้ อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
✓ โรงแรม 4 ดาว 2 คืน สาหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้ อง + พร้ อมอาหารเช้ า
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
✓ ค่าประกันคุม้ ครองโควิด 19 (คุม้ ครองรายปี ) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครั้งแรกว่า
ติดเชื้ อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้ เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องไม่เป็ นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้ อง
สงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ก่อนทาประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้ องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ มีอาชีพเป็ นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ท่ที างาน
เกี่ยวข้ องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. การประกันภัยนี้ไม่ค้ ุมครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก
วันที่เริ่มคุ้มครอง
7. การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสาหรับกรมธรรม์ปีแรก
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8. การประกันภัยนี้ค้ ุมครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้เอาประกันต้ องกรอกใบคาขอเอาประกันภัยให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบบัตรประชาชน

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ ต
✓ ค่าอาหารมื้ อต่างๆ
✓ ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
✓ ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
✓ ไกด์นาเที่ยว
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กบั จานวนลูกค้ า และโรงแรม
ที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ ามัดจารถ ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้
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การชาระเงิน

** กรุณาชาระค่าทัวร์ท้ งั หมด ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง **
กรณีทางลูกค้าให้บริษทั ฯ จองตัว๋ ให้ดว้ ย ต้องชาระค่าทัวร์ท้งั หมด ภายใน 4 ชัว่ โมง เนือ่ งจากเป็ น
ตัว๋ เดีย่ ว หากชาระล่าช้าราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น หรือทีน่ งเต็
ั ่ มได้
หมายเหตุ
 กรุ ณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่าน ตกทริ
ปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม
ของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุ ดยาว หรือ ช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่ มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
คืนเงินค่ าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ นการ
ชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการบริการ
จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ

Code : THST01

หน้า 10 จาก 10

