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แพ็คเกจทัวร์ IAM_001

ภ ูเก็ต – เกาะยาวน้อย 2 วัน 1 คืน
สัมผัส 4 บรรยากาศ

“ เขา ป่า นา เล “

พร้อมรถ รับส่ง สนามบิน + City Tour ทัวร์รอบเมืองภ ูเก็ต + ทัวร์รอบเกายาวน้อย
+ ทริปเที่ยวทะเล แบบฟินๆๆ +ดาน้าชมปะการัง + ที่พกั โฮมเสตย์ 1 คืน
+อาหาร 3 มื้อ

พิเศษส ุดๆ เที่ยวชม ฟาร์มกง้ ุ มังกร 7 สี ที่ใหญ่ที่ส ุด
วันที่แรก

9

ภ ูเก็ต – เกาะยาวน้อย - ฟาร์มกง้ ุ มังกร 7 สี – ดาน้าชมปะการังที่ป่าเกาะ

09.00 น.
10.00 น.
10.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า
20.00 น.

วันที่สอง

รถรับท่านจากสนามบินภูเก็ต ชูป้าย I AM HANA เดินทางมุง่ หน้าสูท่ ่าเรือบางโรง
เดินทางออกจากท่าเรือบางโรงโดยเรือสปี ทโบ๊ท นาท่านเดินทางสู่ เกาะยาวน้อย
ถึงท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย เก็บสัมภาระ และนาท่านเดินทางไปยัง ฟาร์มกุง้ มังกร
- ชมฟาร์มกุง้ มังกร7สี ธนาคารปูมา้ และปลาหลากหลายสายพันธุแ์ ละสาธิต
วิธีการให้อาหารปลา เที่ยวชมวิถีประมงพื้นบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัยรับลมทะเล
รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่องแบบปิกนิก)
เดินทางสู่ “หมูเ่ กาะห้อง” หรือ “ ป่ าเกาะแห่งอันดามัน ” (ทัวร์ 5 เกาะ).
เกาะห้อง. เกาะลาดิง, เกาะผักเบี้ย, เกาะนอก , แหลมหาด
- ดานา้ ชมปะการัง สัมผัสชายหาดที่ได้รบั รางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่น
นา้ ชมฝูงปลาต่างๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาเดินทางกลับสูเ่ กาะยาวน้อย
- เข้าสูท่ ี่พกั ณ. บ้านอณัฐญา บนเกาะยาวน้อย ที่พกั แวดล้อมไปด้วยชุมชน
ท้องถิ่น แบบชาวสวนบนเกาะยาวน้อย (ห้องพักส่วนตัว แนวโฮมเสตย์)
รับประทานอาหารค่าในบรรยากาศที่แสนอบอนุ่ ยิ้มรับกับความเป็ นมิตรของ
ผูค้ นบนเกาะยาวน้อย ( เมนูชาวเกาะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบดัง้ เดิม )
พักผ่อนตามอัธยาศัย Highlight!!!!! หากท่านยังไม่เหนื่อยกับการเที่ยว เราขอ
แนะนาให้ตะล ุยราตรียามค่าคืนบนเกาะยาวน้อย ขับรถชมวิวรับลมริมหาด
แวะชิมโรตีชาวเกาะที่อร่อยและไม่เหมือนที่ใดแน่นอน!!!
ทัวร์ชาวเกาะ(เที่ยวรอบเกาะยาวน้อย) – เที่ยวย่านเมืองเก่า ภ ูเก็ต CITY TOUR

เช้า

รับประทานอาหารเช้า แบบท้องถิ่น
เดินทางออกจากโรงแรมที่พกั นาท่านสู่ Safari Koh yao (ทัวร์รอบเกาะยาวCity Tour)
-เที่ยวฃม ชุมชน 150 ปี บ้านแหลมยาง เกาะยาวน้อย
-ชมอุโมงค์ป่าโกงกาง บ้านในคลอง
-แวะจุดชมวิว ซิกเซ้น พันล้าน
-มหัศจรรย์ นาผืนสุดท้ายแห่งอันดามันติดกับทะเล
-ดื่มดา่ บรรยากาศหมูบ่ า้ นชาวประมงแห่งแรกของเกาะยาว
-จุดชมวิว บ้านท่าเขา
-สวนมะพร้าวเศรษฐกิจพอเพียง
-ร้านของฝากจากเกาะยาว “บ้านไร่ ปลายนา”

Highlight!!! พิเศษช่วง 14 ค่า ถึง 16 ค่า สามารถชมบ่อน้าศักดิ์
สิทธ์ แห่งเดียวที่มีน้าจืดผ ุดขึ้นมากลางทะเลน้าเค็ม !!!
(ขึน้ อยู่กบั ระดับนา้ ในทะเล)

11.30 น.
12.00 น.
เที่ยง
บ่าย

18.00 น.

อาลาแล้วชีวิตติดเกาะ เพื่อออกเดินทางจากท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย สูต่ วั เมือง
ภูเก็ต
ถึงท่าเรือบางโรง จังหวัดภูเก็ต เดินทางสู่ ซิตที้ วั ร์ ภูเก็ต
อิสระอาหารกลางวัน
-จากนัน้ เที่ยวชม “ย่านเมืองเก่า” ถนนถลาง ภูเก็ต ชมบ้านเรือนและตึกเก่าโบราณใน
เมืองภูเก็ต สไตล์ ชิโนโปรตุกีส สถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและโปรตุเกสที่
ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่
- นาท่านชมบรรยากาศบนที่สงู ในเมืองภูเก็ต ยอดเขารังจุดชมวิวทิวทัศน์ ใจกลาง
เมืองภูเก็ตที่สวยที่สดุ เป็ นอีกหนึงจุดสาคัญที่ตอ้ งห้ามพลาด
- จากนัน้ ออกเดินทางเพื่อนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง พระคูบ้ า้ นคูเ้ มือง
ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มความเป็ นศิริมงคลให้ชีวิต
- จากนัน้ ออกเดินทางชมพระอาทิตย์ตก ณ. แหลมพรมเทพ ซึ่งถูกจัดให้เป็ น สถานที่
ชมพระอาทิตย์ตกทะเล สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกเลยทีเดียว
ได้เวลานาทุกท่านสูส่ นามบินนานาชาติ ภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อม
ความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาถึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการ : คณะ 6-10 ท่าน
ผูไ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ท่านละ 2,590 บาท พักเดียว เพิ่ม 600 บาท
เด็ก อายุ6-12 ปี ท่านละ 1,790 บาท พักรวมกับผูไ้ หญ่ ไม่มีเตียง

อัตรานี้รวม :
 ที่พกั แบบ โฮมสเตย์(ห้องส่วนตัว)
 อาหารตามรายการระบุ
 อุปกรณ์ดานา้ ตืน้ , ชูชีพ
 ประกันอุบตั เิ หตุ ,รถ-เรือ ตามรายการทัวร์
 ที่พกั 1 คืน ตามรายการ
 มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่คอยดูและและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และ ค่าเข้าชมสาหรับคนไทย
อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ.ที่จ่าย 3 %
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกจากเหนือรายการ
 ค่าธรรมเนียมอุทยานสาหรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ ท่านละ 200 บาท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการกรณีที่ไม่สามารถเดินทาง เช่น ภัยธรรมชาติ .
หรือ โรคระบาดที่สง่ ผลต่อการเดินทาง หากมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ (กรุ ณาอ่ านายละเอียดทุกข้ อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุ ณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว ปลอดภัยด้าน
สุ ขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุ ณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับราคาค่าบริ การนี้ หรื อยกเลิกการ เดินทาง ในกรณี
ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ สภาพ
ภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิก หรื อเลื่อนการเดินทาง ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

การจองทัวร์ และสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับ เงินของ
ท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการ โอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุ ณาส่ งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ให้ทางบริ ษทั ฯ ก่อนการ เดินทาง 7
วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและ
ข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้วทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

