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ภเูก็ต  เกาะเฮ เกาะราชา 3 วนั 2 คนื   
เดนิทางถงึ 31 ตลุาคม 2562 

เร ิม่ตน้ 5,300บาท/ทา่น (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก:  ภูเก็ต – วดัพระผุด – ยา่นเมอืงเกา่ – เขารงั – วดัฉลอง – แหลมพรหมเทพ                        (-/-/-) 

 

เทีย่วบนิเดนิทางถงึภเูกต็พบตัวแทนบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงภเูก็ต  

โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand)  ผา่นชม อนุสาวรยีท์า้วเทพกษตัรยี-์

ทา้วศรสุีนทร 2 วรีสตรที ีก่อบกูภู้เก็ต ขึน้จุดชมววิตัวเมอืงภเูก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารงั น าชมยา่นเมอืง

เกา่ ซึง่คงรปูแบบ สถาปัตยกรรม  " ชโินโปรตกุสี "  ชมอนุสาวรยีเ์รอืดดูแรล่ าแรกของไทย  ณ สะพานหนิ 

สถานตากอากาศของชาวเมอืงภเูก็ต    

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (อสิระ)  

บา่ย นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง ณ วดัฉลอง ทีช่าวภเูก็ตใหค้วามเคารพ เดนิทางสูห่าดราไวย ์และ

ขึน้ชมจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ที ่แหลมพรหมเทพ  

เดนิทางเขา้ทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มอสิระอาหารเย็น 

 

วนัที ่2 : ภูเก็ต – เกาะเฮ – เกาะราชา                                                                                                       (B/L/-)                                                       
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06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1)  

08.00 น.  ออกจากโรงแรม  น าทา่นสู ่ทา่เรอือา่วฉลอง  เพือ่เดนิทางสู ่เกาะราชา โดยเรอื  Speed Boat 

09.00 น.  เรอืออกจากทา่เรอืมุง่หนา้สู ่เกาะราชา ซึง่ตัง้อยูท่างใตส้ดุของเกาะภเูก็ต  

โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาทถีา่ยท าภาพยนตร ์ฮอลวีู๊ตเรือ่ง"The Beach"           

09.00 น.  เรอืน าทา่นถงึ เกาะราชา  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบัหาดทรายขาว และ น ้าทะเลใส ของ หาดปาตก                                                                                                                     

12.00 น.  น าทา่นสู ่หาดคอนแค  ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการด าน ้าชมปะการัง และ ฝูงปลาสวยงาม มากมาย  

   จากนัน้น าทา่นสู ่หาดทอื  และ พาด าน ้าอกีรอบที ่หาดสยาม  แหลง่ชมปะการังทีง่ดงามอกีแหง่หนึง่ 

   รับประทานอาหารกลางวันบรกิารบนเกาะราชาใหญ ่(มือ้ที ่2) 

14:00 น.  เรอืน าทา่นออกจากเกาะราชาใหญ่ มุง่หนา้สู ่เกาะเฮ  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่น ้าอกีรอบ  

15.30 น.  เดนิทางกลับ น าทา่นสง่ทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็น 

 

วนัที ่3 :   สนามบนิภูเก็ต                                                                                                             (B/-/-)                                                                 

 

07.00 น.    อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)                                                                                                                          

     เดนิทางสูส่นามบนิภเูกต็ เพือ่กลับ เชยีงใหม ่  

 

**************************************************** 

 

**กรณี ไฟลบ์นิลูกคา้เป็นมอนิง่ไฟล ์23.00-05.00 น. คดิชารท์เพิม่ ทา่นละ250 บาท** 

 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถา่ยรปู, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารักษาโรคประจ าตัว, รองเทา้แตะ, ชดุส าหรับเลน่น ้า, ผา้ขนหนู

ส าหรับเชด็ตัว,หมวก 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

Blu Monkey Hub & Hotel ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 31 ม.ีค.62 5,600 3,400 900บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง 04 - 10 ก.พ. 62  คนืละ 300 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,400 3,400 800บาท/ทา่น/คนื 

Royal Phuket City  Hotel  (Phuket Town)  * 4 ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62 6,000 3,400 1,100บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง  05 - 11 ก.พ.62   คนืละ 800 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 5,600 3,400 900บาท/ทา่น/คนื 

 

ทีพ่กัหาดป่าตอง 

Days Inn    Patong * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 – 15 เม.ย. 62 5,700 3,400 950บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง 04 - 15 ก.พ. 62  คนืละ 500 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,400 3,400 800บาท/ทา่น/คนื 



 
 
 
 
 

CNX10 61-62 

Patong Lodge  * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 พ.ย.61 5,300 
3,400 

750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61 5,800 
3,400 

1,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 29 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 7,100 
3,400 

1,650บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,300 
3,400 

1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,300 
3,400 

750บาท/ทา่น/คนื 

The Royal Palm Beach Front   Patong    * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 
7,300 3,400 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 28 ก.พ .62 
6,800 3,400 1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 30 เม.ย .62 
6,200 3,400 1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 5,700 
3,400 

950บาท/ทา่น/คนื 

 

APK Resort & SPA  Patong    * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 6,600 
3,400 

1,400บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 31 ม.ีค .62 6,100 
3,400 

1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,800 
3,400 

1,000บาท/ทา่น/คนื 

Patong Resort     *4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 28 ก.พ.62 6,100 
3,400 

1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,800 
3,400 

1,000บาท/ทา่น/คนื 

The Charm Resort  Patong   * 4 ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 06 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,300 
3,400 

1,750 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 6,000 
3,400 

1,100 

Patong Paragon Resort   *  4 ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,300 
3,400 

1,750 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 6,300 
3,400 

1,250 

 

ทีพ่กัหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 

ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 7,600 
3,400 

1,900บาท/ทา่น/คนื 
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เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 6,500 
3,400 

1,350บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,600 
3,400 

900บาท/ทา่น/คนื 

Sugar Marina Art  * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,700 
3,400 

1,450บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.60 - 31 ม.ีค.61 6,100 
3,400 

1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,400 
3,400 

800บาท/ทา่น/คนื 

Andaman Seaview Resort    *4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,800 
3,400 

2,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,800 
3,400 

1,000บาท/ทา่น/คนื 

The Beach Height Resort *4 ดาว   (Kata Beach) ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 7,900 
3,400 

2,050บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 15 เม.ย.62 6,900 
3,400 

1,550บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 6,100 
3,400 

1,150บาท/ทา่น/คนื 

Sugar Marina Fashion * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,800 
3,400 

1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 6,200 
3,400 

1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,500 
3,400 

850บาท/ทา่น/คนื 

 

Sugar Marina Nautica     * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2-12ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 7,000 
3,400 

1,600บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 6,400 
3,400 

1,300บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,700 
3,400 

950บาท/ทา่น/คนื 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรป์ระกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ณ โรงแรม ทีท่า่นเลอืก ตามตารางราคา    

2. ทัวรร์อบเมอืงภเูกต็      

3. ทัวรเ์กาะราชาและเกาะเฮ โดยเรอืSpeed Boat   พรอ้มอาหารเทีย่ง และอปุกรณ์ ด าผวิน ้า    

4. คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000  บาท    

5. รถ รับ - สง่ระหวา่งสนามบนิภเูก็ต - โรงแรม พรอ้มมัคคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง     

 

อตัราคา่บรกิารราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการ

สัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่มคัคเุทศกแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

3. ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 



 
 
 
 
 

CNX10 61-62 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)                

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

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

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                                           

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

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไมอ่นุญาตใหม้ี

การเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลบัใหก้บัทางลกูคา้ 70%จากราคาตาม 

เอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลบัใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวันเดนิทางดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้

ทัง้หมด 


