
 
 
 
 
 

ภเูก็ตแฟนตาซ ี- พพี ี- อา่วมาหยา 
3 วนั 2 คนื 

เร ิม่ตน้ 5,990.- (ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัแรก: ภเูก็ต – วดัพระผดุ – ยา่นเมอืงเกา่ – เขารงั – วดัฉลอง – แหลมพรหมเทพ - ภเูก็ตแฟนตาซ ี  

(-/L/D) 
 

เทีย่วบนิเดนิทางถงึภูเก็ตพบตวัแทนบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับน าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงภูเก็ต  

โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand)  ผ่านชม อนุสาวรยีท์า้วเทพกษัตรยี-์ทา้วศรี

สนุทร 2 วรีสตรทีีก่อบกูภู้เก็ต ขึน้จุดชมววิตวัเมอืงภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารงั น าชมย่านเมอืงเกา่ ซึง่คงรูปแบบ 

สถาปัตยกรรม  " ชโินโปรตุกสี "  ชมอนุสาวรยีเ์รอืดดูแร่ล าแรกของไทย  ณ สะพานหนิ สถานตากอากาศของ

ชาวเมอืงภูเก็ต 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารอนิซ ี (มือ้ที ่1) ลิม้รสอาหาร 

  มากกวา่30ชนดิ นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง ณ วดัฉลอง ทีช่าวภูเก็ตให ้

  ความเคารพ เดนิทางสูห่าดราไวย ์และขึน้ชมจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ ที ่แหลมพรหมเทพ

17:30 น.  เดนิทางสูห่าดกมลาอาณาจักรแห่ง ภเูก็ตแฟนตาซ ีแหลง่บันเทงิระดบัโลก  

รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ตส์ดุหรทู ี ่หอ้งมโนราหท์อง (มือ้ที ่2)   

20.45 น.  หลงัอาหาร เขา้ชมสวนสตัวอ์นัแสนวจิติรและชมโชวพ์เิศษ ทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการ ทีส่ดุใน 

  ประเทศไทย                                                                                   

22.30 น.  จบการแสดง น าสง่ทีพ่ัก 

 

วนัที ่2 : ภเูก็ต - เกาะ  พ ีพ ีทวัร ์– อา่วมาหยา – ถ า้ไวกิง้                                        (B/L/-)                                                                                    
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06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

07:10 น.  รับจากโรงแรม  น าท่านสูท่่าเรอืองคก์ารสะพานปลา เดนิทางสูเ่กาะ พ ีพ ีโดยเรอื  Sea  

  Angel  

08:30 น.  เรอืออกจากท่าเรอืมุ่งหนา้สู ่เกาะ พ ีพ ีผ่านเกาะดอกไม ้ 

  ซึง่ใชเ้ดนิทางรวม 1ชัว่โมง 15 นาท ี

10:00 น.  เรอืจะน าท่านชมทัศนียภาพ ท่องทะเลอนัสวยงาม น ้าใส ลอ่งเรอืชม อา่วโละ๊ซามะ, อา่วปิ 

  เละ่ห ์, ถ ้าไวกิง้ หรอืถ ้าพญานาคเป็นทีท่ีน่กนางแอน่มาอาศยัท ารังอยู่เป็นจ านวนมาก  

  เพลดิเพลนิกบัการ ด าน ้าตืน้ ชมปะการังและปลาสวยงามทีบ่รเิวณ อา่วมาหยา ซึง่เคยใช ้

  เป็นสถานที ่ถ่ายท าภาพยนตร ์ฮอลวีูต๊เรือ่ง "The Beach"                                                                                                                               

12.00 น.   เรอืน าท่านขึน้ เกาะพ ีพ ีดอน ซึง่มหีาดทรายสวยงามและเหมาะแกก่ารเลน่น ้า รว่ม 

  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมพพี ีปร ิน้เซส (มือ้ที ่4) 

13.00 น.  เชญิท่านพักผ่อน หรอืเลน่น ้าตอ่ จนถงึเวลา 

14.15 น. กลบัขึน้เรอื                                         

15:30 น.  เดนิทางกลบัภูเก็ต  ตามเสน้ทางเดมิ ถงึท่าเรอื  

18.30 น.  น าท่านสง่ทีพ่ัก พักผ่อนตามอธัยาศยั  

 

วนัที ่3 : ภเูก็ต – สง่สนามบนิภเูก็ต - เชยีงใหม ่                                                (B/-/-)                                                                                                     

 

07.00 น.    อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5)                                                                                                                          

  เดนิทางสูส่นามบนิภูเก็ต เพือ่กลบัเชยีงใหม่ ตามไฟลท์ีท่่านเลอืก    

  

 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถา่ยรปู, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารกัษาโรคประจ าตวั, รองเทา้แตะ, ชุดส าหรบั

เลน่น า้, ผา้ขนหนูส าหรบัเช็ดตวั,หมวก 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรก์ลา่วประกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ณ โรงแรม ทีท่่านเลอืก ตามตารางราคา    

2. ทัวรร์อบเมอืงภูเก็ต      

3. ทัวรเ์กาะพพี ีโดยเรอื Sea Angel และอปุกรณ ์ด าผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า ท่อหายใจ เสือ้ชชูพี 

4. คา่เขา้ชมภูเก็ตแฟนตาซ ี+ อาหารค า่(บุฟเฟ่ต)์ ณ หอ้งมโนราหท์อง  

5. อาหารตามรายการ รวมทัง้หมด 5 มือ้     

6. คา่ประกนัอบุัตเิหต ุวงเงนิ ท่านละ 1,000,000  บาท    

7. รถ รับ - สง่ระหวา่งสนามบนิภูเก็ต - โรงแรม พรอ้มมัคคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง     

 

ราคาทวัร ์ไมร่วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หาก

ท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มัคคเุทศกแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

3. ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                

 



 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมดัจ า ทา่นละ 50%  ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 11 – 14 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 80 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรับคา่ตัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ท่าไม่

อนุญาตใหม้กีารเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลบัใหก้บัทางลกูคา้ 70%จากราคาตาม

เอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลบัใหภ้ายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนั นับจากวนัทีถ่งึก าหนดวนั

เดนิทางดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 


