รหัสโปรแกรม : 21692 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แพ็กเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได้
เดินทางตั้งแต่ : พฤศจิ กายน 64 – เมษายน 65
วันแรก

สนามบินภูเก็ต - ทัวร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต
เข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

.......... น. เดินทางถึง สนามบิน ภู เก็ต หลังรับสัมภาระเรี ยบร้ อย อิสระให้ ทุกท่านได้ ทาํ ภารกิจส่ วนตัวตาม
อัธยาศัย (** คนขับรถตูภ้ ูเก็ตมารอรับ**)

จากนั้ น นํา ท่ 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 ในขณะเดียวกันยังได้ สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้ เรียนรู้เรื่องราว ทาง
ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ ล้ ิมรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ท่มี ีเฉพาะถิ่น
เทีย่ ง

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

บ่าย

นํา ท่ า นไปสั ก การะขอพร วัด ฉลอง หรื อ ชื่ อ ที่เ รี ย กเป็ นทางการ ก็คื อ วัด ไชยธาราม เป็ นวั ด
คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลอง
แห่ งนี้ยังเป็ นที่ต้ังของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็ นที่ประดิษฐสถานของพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ าที่นาํ มาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีก
แห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้ องมาวัดแห่งนี้ จากนั้นนําท่านไปสักการะขอพร พระพุทธมิง่ มงคล
เอกนาคคีรี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระใหญ่ภูเก็ต พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บนยอดเขา สวยเด่น
เห็นเป็ นสง่าแม้ ว่าจะมองจากที่ไกลๆ พระใหญ่เป็ น
พระพุ ทธรู ปปางมารวิ ชัย ขนาดใหญ่ ด้ ว ยความสูง
กว่ า 45 เมตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิด ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อมาเที่ยวที่น่ีนอกจากจะได้ ไหว้ พระทําบุ ญเพื่ อ
ความเป็ นสิริมงคลแล้ ว บริเวณฐานพระยังเป็ นจุ ด
ชมวิ ว 360 องศา สามารถมองเห็นได้ รอบภูเก็ต
และเกาะน้ อยเกาะใหญ่ ถือว่ าเป็ นจุ ดเช็คอินอีกที่
เมื่อมาภูเก็ตแล้ วต้ องแวะมาที่น่ี

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นําท่านเข้าสู่ที่พกั (โรงแรมแพ็กเกจตามทีท่ ่านเลือก )
วันที่สอง

ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1)

....... น.

ถึงจุดเช็คอิน “ออฟฟิ ศนิกรมารีน เช็ครายชื่อและรับฟั งข้ อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

....... น.

ล่องเรือ “เซลลิง่ ยอร์ช คาตามารัน” ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ สู่ “กาฮังบีช” เกาะเฮ

.......น.

เดิ น ทางถึ ง “กาฮังบีช ” ทัว ร์ ไ กด์ นํา ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นพั ก ผ่ อ นบริ เ วณชายหาด และ รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล
และ บริ ก ารต่ า ง ๆ ณ กาฮัง บี ช ตื่น ตาตื่น ใจกับการให้ อาหารฝูง นกเงื อกที่คอยบิ นมาทักทาย
ขณะอยู่บนเกาะ “ลูกค้าทุกท่านสามารถนัง่ เก้าอี้ ชายหาดฟรี และเบิกอุปกรณ์เล่นนา้ จากพนักงาน
ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดานา้ ลูกค้าสามารถว่ายนา้ ชมปะการังนา้ ตื้น จากบริเวณหน้าชายหาดได้ ”
และที่กาฮังบีช มีกิจกรรมทางนํา้ คอยให้ บริการลูกค้ าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท , พาราเซลลิ่ง
(เรือลากร่ม), ไดฟ์ วิ่ง (ดํานํา้ ลึก),ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ ทะเล) (มีค่าบริการเพิม่ เติม)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง บริการพร้อมเครือ่ งดืม่ และผลไม้

16.00 น.

ออกเดิ น ทางจากกาฮั ง บี ช ล่ อ งเรื อ ไปยั ง จุ ด เล่ น นํ้ า เพื่ อ ว่ า ยนํ้ า ดํ า นํ้ า ตื้ นจากเรื อ 1 จุ ด
(ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที)

17.00 น.

จากนั้นล่ องเรือเพื่อรอชม “พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ” ซึ่งเป็ นจุ ดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่
สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย

19.00 น.

ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ คลื่นลม และระดับนํา้ ทะเล

นําท่านเข้าสู่ที่พกั (โรงแรมแพ็กเกจตามทีท่ ่านเลือก )
วันที่สาม

จุดชมวิว 3 อ่าว - แหลมพรหมเทพ - แวะซื้ อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3)

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 3 อ่าว จุดชมวิวที่ต้ังอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวักตก จุดชมวิวนี้
จะมองเห็น วิ ว 3 อ่ า ว หาดกะตะน้ อ ย อ่ า วกะตะ และหาดกะรน จะเป็ นแบบโค้ ง แบบเสี้ ย ว
พระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว แบบเห็นแนวภูเขา การไล่โทนสีของสีนาํ้ ทะเล สวยงามอย่างมาก จุดนี้
ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยจ้ าา
เทีย่ ง

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็ นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่าง
จากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นแหลมที่อยู่ตอนใต้ สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่

สวยงาม ใครมีโอกาสมาที่ภเู ก็ตต้ องแวะมาถ่ายรูปที่แหลมพรหมเทพเป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านไป
“แวะซื้ อของฝาก” ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ เครื่องบิน

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้
ลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / AstraZeneca / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม
หรือได้รบั วัคซีนชนิด Johnson & Johnson จํ านวน 1 เข็ม ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
หรือได้รบั วัคซีนตามแนวทางการให้วคั ซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

** กรณีลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลตรวจแบบ
Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง **

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ (ขึ้ นอยู่กบั โรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจํ านวนผูเ้ ดินทาง)
โรงแรมอันดาคิรา Andakira Hotel (หาดป่ าตอง) ระดับ 4 ดาว

เข้าพักตั้งแต่ พฤศจิ กายน – 25 ธันวาคม 64
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

5,499

Deluxe Room

4-5 ท่าน

4,499

Deluxe Room

6-7 ท่าน

4,199

Deluxe Room

8-9 ท่าน

3,999

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

2,599

ค่าพักเดีย่ ว

1,500

เข้าพักตั้งแต่ 26 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

5,799

Deluxe Room

4-5 ท่าน

4,799

Deluxe Room

6-7 ท่าน

4,499

Deluxe Room

8-9 ท่าน

4,399

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

2,999

ค่าพักเดีย่ ว

1,800

เข้าพักตั้งแต่ 11 มกราคม – เมษายน 65
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

5,699

Deluxe Room

4-5 ท่าน

4,699

Deluxe Room

6-7 ท่าน

4,399

Deluxe Room

8-9 ท่าน

4,199

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

2,999

ค่าพักเดีย่ ว

1,500

** สําหรับการเข้าพักในวันหยุดยาว 13 – 17 เมษายน 65 เพิม่ 1,000 /ท่าน**

โรงแรม ชูการ์ มารีนารี สอร์ท แฟชัน่ ( หาดกะตะ ) 4 ดาว

เข้าพักตั้งแต่ พฤศจิ กายน – 25 ธันวาคม 64
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

6,199

Deluxe Room

4-5 ท่าน

5,199

Deluxe Room

6-7 ท่าน

4,899

Deluxe Room

8-9 ท่าน

4,699

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

3,599

ค่าพักเดีย่ ว

2,000

เข้าพักตั้งแต่ 24 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

7,999

Deluxe Room

4-5 ท่าน

6,999

Deluxe Room

6-7 ท่าน

6,399

Deluxe Room

8-9 ท่าน

6,099

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

3,599

ค่าพักเดีย่ ว

3,500

เข้าพักตั้งแต่ 11 มกราคม – กุมภาพันธ์ 65
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

6,899

Deluxe Room

4-5 ท่าน

5,899

Deluxe Room

6-7 ท่าน

5,599

Deluxe Room

8-9 ท่าน

5,399

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

3,599

ค่าพักเดีย่ ว

2,500

เข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 65
Room type

จํ านวน

ราคา / ท่าน

Deluxe Room

2-3 ท่าน

6,599

Deluxe Room

4-5 ท่าน

5,599

Deluxe Room

6-7 ท่าน

5,199

Deluxe Room

8-9 ท่าน

5,099

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

ตํา่ กว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

3,999

3,599

ค่าพักเดีย่ ว

2,200

** สําหรับการเข้าพักในวันหยุดยาว 13 – 17 เมษายน 65 เพิม่ 1,000 /ท่าน**

อัตรานี้ รวม
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน สําหรับ 2 ท่าน ต่อ ห้ อง (พร้ อมอาหารเช้ า)
 รถตู้ปรับอากาศ พร้ อม คนขับ รับส่งท่านตลอดทั้งทริป
 ทัวร์ล่องเรือยอร์ช : รวมรถรับ - ส่งจากโรงแรม / ท่าเรือ เจ้าหน้าทีด่ ูแล อุปกรณ์ดํานํ้าตื้ น เสื้ อชูชีพ
เก้าอี้ ชายหาดทีก่ าฮังบีช ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวัน 1 มื้ อ (พร้อมนํ้าดืม่ + ผลไม้ )
 ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริปการเดินทาง

อัตรานี้ ไม่รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 ค่าอาหารมื้ ออิสระต่างๆ
 ไกด์นาํ เทีย่ ว ( กรณีตอ้ งการ )

 ค่าทิปคนขับรถ ( ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า )






ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แพ็ กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้ งแต่ 2 ท่ านขึ้ นไป ** กรณีตอ้ งการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้ง
ล่วงหน้าเพือ่ คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **
ยกเลิ ก ก่ อ นการเดิ น ทาง 20 วัน หัก ค่ า ใช้จ่ า ยจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาทิ ค่ า มั ด จํา รถ ค่ า โรงแรมที่ พั ก
ค่าแพ็กเกจดํานํา้ ค่าตัว๋ เรือ ( จอยทัวร์ )
ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้ จ่ายขาดไปหมดแล้ ว
*** กรณีทางลูกค้าให้บริษทั จองตัว๋ เครือ่ งบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลือ่ นการเดินทาง
ได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ) **
หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่ วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่
สามารถเลื่อนการเดินทางได้
การไม่ชาํ ระค่าใช้ จ่ายตามกําหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจํา

เงือ่ นไขการชําระเงิน

** กรุณาชําระค่ามัดจํ าทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทําการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษทั ฯ จองตัว๋ ให้ดว้ ย ต้องชําระค่าตัว๋ เครื่องบิน ภายใน 4 ชัว่ โมง
เนือ่ งจากเป็ นตัว๋ เดีย่ ว หากชําระล่าช้าราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น หรือทีน่ งเต็
ั ่ มได้

หมายเหตุ
 รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชําระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

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

