
 

 
แพคเกจภูเกต็ 3 วนั 2 คนื 

(รวมทีพั่ก 2 คืน+อาหารเช้า 2 มื้อ+รถรับส่งสนามบนิ) 
Special!!  Sunset Cocktail 
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วนัแรก  สนามบินภเูกต็-เชค็อินโรงแรมท่ีพกั - พกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรย่์านเมืองเก่า  

12.00 น.  รถของโรงแรมรอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้เขา้เชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กั Diamond Resort (Deluxe 
Room) หรือระดบัเทียบเท่า  จากนัน้อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอื เลือกซ้ือทวัรย่์านเมืองเก่า
ภเูกต็ (Phuket Half Day City Tour แบบ Join Trip จ่ายเพ่ิมท่านละ 699.-)  **รำยกำรน้ีไม่



 

รวมอยู่ในค่ำทวัร ์โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่วัรเ์พือ่ท ำกำรจองคิวล่วงหน้ำ 7 วนัท ำกำร**   
โดยท่านสามารถเดนิชมย่านตึกเก่าของเมืองภเูกต็ทีเ่ป็นอกีหนึ่งจดุแลนดม์ารค์ท่องเทีย่วส าคญัใน
จงัหวดัภเูกต็ ทีจ่ะท าใหท้่านไดด้ื่มด ่าไปกบัความสวยงามของอาคารสไตลช์โินโปรตุกสี ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่า
ตลอดสองฝัง่ถนน ณ ถนนถลางและถนนกระบี ่ซึง่เป็นศลิปะการผสมผสานอย่างลงตวัระหว่างไทย-จนี-
โปรตุเกส และจากนัน้เขา้ชมและสกัการะหลวงพ่อแช่มท่ีวดัไชยธารารามหรือวดัฉลอง วดัประจ า
จงัหวดัภเูกต็ ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของวดัและความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อแช่มท าใหว้ดัแห่งน้ี
ไดร้บัความนิยมและนบัถอือยา่งมากทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ และสถานทีสุ่ดทา้ยคอืแหลมพรมเทพ 
จดุชมววิพระอาทติยต์กชื่อดงัทีสุ่ดในประเทศไทย จนไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีสอง อิสระท่องเท่ียวรอบเกาะภเูกต็ หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์กาะพีพีเตม็วนั (Join Trip by Speed Boat)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 

  อิสระให้ท่านท่องเท่ียวรอบเกาะภเูกต็ หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์กาะพีพีเตม็วนั (Join Trip by Speed 
Boat จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,290.-) **รำยกำรน้ีไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร ์โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่วัร์
เพือ่ท ำกำรจองคิวล่วงหน้ำ 15 วนัท ำกำร และเนือ่งจำกสถำนกำรณ์ Covic-19 เรือน ำเทีย่ว
มีบริกำรเฉพำะวนัเสำร-์อำทิตยเ์ท่ำนัน้ และต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรขัน้ต ำ่ 25 ท่ำนแต่ไม่
เกิน 40 ท่ำน ** โดยรถรบัท่านทีโ่รงแรมทีพ่กัประมาณ 07.30 น. และน าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื 

08.30 น.  เดนิทางถงึท่าเรอืจากนัน้เชคอนิขึน้เรอื Speed Boat และออกเดนิทางไปยงัเกาะพพีเีล (Phiphi Leh 
Island) จดุมุง่หมายของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก พบสวรรคข์องนกัท่องเทีย่วทีช่อบการเล่นน ้าและด าน ้าชม
ปะการงัน ้าตืน้ โดยเรอืจอดใหท้่านชมความงามของอ่าวมาหยาจากระยะไกล ใหท้่านชมความงามที่
ลอ้มรอบไปดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาเทอรค์วอยซแ์ละผาหนิปนูงดงามน่าทึง่และเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์
เรือ่ง “เดอะบชี” พรอ้มกบัเชคอนิถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้แวะชมอ่าวปิเล๊ะ (Pileh Lagoon) สถานที่
ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “สระมรกตกลางทะเล”  และน าท่านแวะถ่ายรปูทีถ่ ้าไวกิง้ (Viking Cave) 
สถานทีเ่กบ็รงันกนางแอ่น และไปชมลงิแสมทะเลทีร่อคอยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วทีห่าดลงิ (Monkey 
Beach) (ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวยเรอืจะไมส่ามารถแวะเทยีบท่าตาม
เกาะได)้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบนเกาะพพี ีและอสิระใหท้่านพกัผ่อนบนหาดทรายขาว 

  หรอืเลอืกซือ้ของฝากทีเ่กาะพพีดีอน 



 

บ่าย  ออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข ่(Khai Island) เกาะเลก็ๆ รปูทรงไขด่าว กลางทอ้งทะเล ท่านสามารถด าน ้า
ชมปะการงัหรอืว่ายน ้ากบัฝงูปลาสวยงามนานาชนิด (ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวยเรอืจะไมส่ามารถแวะเทยีบท่าตามเกาะได้) จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดนิทางกลบัสู่
ท่าเรอืจ.ภเูกต็  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 
 
 

วนัท่ีสาม สนามบินภเูกต็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 

ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัและเตรยีมตวัเดนิทางกลบั รถรอรบัและน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภเูกต็ (เชค็
เอ๊าทจ์ากโรงแรมทีพ่กัไดต้ัง้แต่เวลา 09.00 -11.00 น.) 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง ตัง้แต่ 01 ต.ค. - 30 พ.ย.2563  

และ 01 ธ.ค.- 20 ธ.ค. 2563 // 15 ม.ค.- 30 มี.ค.2564 

**กรณุำเชค็ห้องว่ำงก่อนจองและช ำระเงิน** 
 

ราคาแพคเกจทวัร ์ส าหรบัผู้ใหญ่ (คนไทย) ตัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไป 
 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 3,000.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 2,500.- 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,800.- 

 

 



 

หมายเหตุ 

● อตัราค่าบริการส าหรบัผูใ้หญ่ (คนไทย) ตัง้แต่ 2 ท่านขึน้ไป 

● โรงแรมท่ีพกั โรงแรม Diamond Resort (Deluxe Room)  (ยงัไม่ได้ท าการจอง / ทางท่ีพกัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงประเภทห้องพกัหรือเพ่ิมอตัราค่าบริการด้านท่ีพกั กรณีท่ีห้องประเภทดงักล่าวข้างต้น

ถกูจองเตม็ในช่วงเวลาท่ีต้องการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกรณี) 
 

อตัราน้ีรวม 

✔ ค่าทีพ่กัส าหรบั 2 คนืหอ้งละ 2 ท่าน (รวมอาหารเชา้แบบ A La Carte 2 มือ้) ตามทีร่ะบุในแพคเกจ และ
แถมฟร ีSpecial!! Sunset Cocktail  (ท่านทีม่าเดีย่วช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่เตมิ) 
**โรงแรม Diamond Resort (Deluxe Room) (ยงัไมไ่ดท้ าการจอง / ทางทีพ่กัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกัหรอืเพิม่อตัราค่าบรกิารดา้นทีพ่กั กรณทีีห่อ้งประเภทดงักล่าวขา้งตน้ถูกจอง
เตม็ในช่วงเวลาทีต่อ้งการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกรณี)** 

✔ ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 

✔ ค่าประกนัภยัการเดนิทาง (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

● ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

● ค่าแพคเกจทวัรน์ าเทีย่วย่านเมอืงเก่าภเูกต็และทวัรเ์กาะพพีหีรอืทวัรด์ าน ้าต่างๆ เป็นตน้ 

● ค่าทปิคนขบัรถหรอืคนขบัเรอื  เป็นตน้ 

● คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากแพคเกจระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครือ่งดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 
 
 

 

 
 



 

 

ส่ิงท่ีควรเตรียมไปด้วย 

- ชุดว่ายน ้า, ชุดล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลุยน ้าได ้

- ครมีกนัแดด, แว่นกนัแดด, หมวก 

- กลอ้งถ่ายรปู    

- ของใชส้่วนตวัอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

- ยาแกห้วดั แกแ้พต่้างๆ  
เง่ือนไขการช าระเงินส าหรบัการจองแพคเกจทวัร ์ทางบริษทัฯ ขอเกบ็อตัราค่าบริการเตม็จ านวน โดยเรียกเกบ็
ทนัทีหลงัจากการจองทวัร ์พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิกขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทุกกรณีเน่ืองจากเง่ือนไขจากทางท่ีพกั 

***กรณมีเีหตุยกเลกิแพคเกจ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

จรงิไดแ้ก่ ค่ารถ, ค่าทีพ่กั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น หรอืยดึทัง้หมดเนื่องมาจากเงือ่นไขจากทีพ่กัและระบบแพคเกจ
ทวัร ์*** 

หมายเหตุ 

● การเดนิทางในแพคเกจนี้ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวนตัง้แต่ 2  ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบ
ตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืส่วน
บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า 

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิภยัจาก
ธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● การจดัทีน่ัง่บนรถ ขึน้อยูก่บัล าดบัการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 


