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เที่ยวภูเก็ต "ไข่มุกอันดามัน" 

สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก:    สนามบนิภเูก็ต - เขา้ทีพ่กั                                                                              

 

เชา้/บา่ย เดนิทางถงึสนามบนิภเูก็ต จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก  

  อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ) 

วนัทีส่อง :       เลอืก วนัเดย ์1 ทรปิ  (แบบจอยทวัร)์                                                                           

(B/L/-)                                                                                                                                                                                  

 

06.30-07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ (1) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
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1. เกาะไข ่

07.00-09.00 น. รับจากโรงแรมทีพั่ก  เดนิทางสูท่า่เทยีบเรอือา่วฉลอง     

09.15-09.30 น. เรอื ออกเดนิทางสูเ่กาะไขนุ่ย้  เกาะเล็กๆ กลางทะเล ทีม่คีวามงดงาม 

10.00 น.           เดนิทางถงึ เกาะไขนุ่ย้  ใหท้กุทา่นไดด้ าน ้าตืน้ ชมปะการังและปลาสวยงาม 

11.00 น.           กลับขึน้เรอื หลังจากเพลดิเพลนิกับการด าน ้า    

            เต็มอิม่กับบฟุเฟ่ตอ์าหารไทย (2)  พรอ้มบรกิารบนเรอื พรอ้มเครือ่งดืม่เย็นๆ   

12.00 น.           ออกเดนิทางสู ่เกาะไขน่อก ซึง่หากมองจากดา้นนอกจะคลา้ยกบัไขด่าว  

            พักผอ่น บนชายหาดสะอาด หรอื ลงเลน่น ้า หนา้หาดซึง่จะมปีลามากมาย 

15.00 น.           เรอืน าทา่นออกจาก เกาะไขน่อก  เดนิทางกลับภเูก็ต 

15.40-16.00           เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลอง 

                              จากนัน้น าทา่นกลับทีพั่ก เพือ่ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย  

                             (คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ) 

    

2. ลอ่งเรอืยอรช์หร ูซนัเซทดนิเนอร ์

14.00-16.00 น.    รถรับจากทีพั่ก สูท่า่เรอืเทยีบเรอือา่วฉลอง 

16.30 น.             ออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่แหลมพรหมเทพ 

17.15 น.             ถงึแหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงาม 

                         ของทอ้งทะเลยามเย็น 

17.50 น.             ลอ่งเรอืยอรท์ผา่นจดุชมววิอา่วยะนุย้  

                         พรอ้มกับเก็บภาพประทับใข 

18.00 น.             ลอ่งเรอืยอรท์ไปยังแหลมกระทงิพรอ้มชม 

                         พระอาทติยต์ก พรอ้มรับประทานอาหารเย็น (3)  

                         (สเต็กไก ่1 ทา่น/ 1 จาน ซาซมิ ิ3-4 ทา่น/ 1 จาน  

                         และไวนแ์ดง 2-3 แกว้)  

                         บนเรอืยอรช์คาตามารัน และจบิไวน ์ฟังเพลง  

                         ถา่ยรูปสวยๆ 

19.00 น.             เดนิทางกลับทา่เรอือา่วฉลอง  

                         ระหวา่งทางดืม่ด า่บรรยากาศของยามค า่คนื 

20.00 น.             ถงึทา่เรอือา่วฉลอง  รถสง่ทา่นกลับเขา้ทีพั่ก 
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3. เกาะเฮ 

11.30-12.30 น.     รถรับจากทีพั่กสูท่า่เทยีบเรอือา่วฉลอง 

13.00 น.              ออกจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่เกาะเฮ โดยเรอืยอรช์คาตามารัน 

13.30 น.              ถงึ เกาะเฮ เพลดิเพลนิกับกจิกกรมด าน ้าตืน้ ชมปลาและปาการังใตท้อ้งทะเล 

14.30 น .             ขึน้ เกาะเฮ พักผอ่นตามอัธยาศัยบนชายหาด  

16.30 น.              รับประทานอาหารเย็น (4) แบบบฟุเฟ่ต ์บนเรอื 

17.00 น.              เดนิทางออกจากเกาะเฮ มุง่หนา้สูแ่หลมพรหมเทพเพือ่ชมพระอาทติยต์ก สนุกกบั            

                          กจิกรรมตกปลาหรอืถา่ยภาพกบัชา่งภาพมอือาชพี 

18.00 น.              เดนิทางกลับทา่เทยีบเรอื 

18.30-19.00 น.    กลับถงึทา่เรอือา่วฉลอง และสง่ทา่นกลับทีพั่ก 

  

 
 

วนัทีส่าม : Check Out รร. – สนามบนิภเูก็ต                                                                                     

(B/-/-)                                                                                                         

 

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ (5) ทีโ่รงแรม 

สาย/บา่ย  รถโรงแรมน าทา่นไปยังสนามบนิภเูก็ต 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์ 

 (ไมร่วมภาษ ีไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central 

   
  **อยูห่า่งจากหาดป่าตอง ประมาณ 150 เมตร** 

Standard Room  

วนัที ่ ผูใ้หญ ่บาท/ทา่น เด็ก (3-9 ปี) บาท/ทา่น 

1 พ.ย. 65 – 31 ม.ีค. 66 5,500 2,800 

 

Duangjitt Resort and Spa Patong 

   
**ไมต่ดิหาด** 

Premier Deluxe 

วนัที ่ ผูใ้หญ ่บาท/ทา่น เด็ก (3-9 ปี) บาท/ทา่น 

1 พ.ย. 65 – 25 ธ.ค. 65 5,800  

3,000 1 ม.ค. 66 – 28 ก.พ. 66 5,700 

1 ม.ีค. 66 – 31 ต.ค. 66 4,800 
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Patong Heritage Hotel 

 
**ไมต่ดิหาด อยูใ่นเมอืงหาดป่าตอง อยูใ่นซอย เดนิออกมาดา้นหนา้มรีา้นอาหาร มรีา้นสะดวกซือ้** 

Superior  Room 

วนัที ่ ผูใ้หญ ่บาท/ทา่น เด็ก (3-9 ปี) บาท/ทา่น 

1 พ.ย. 65 – 20 ธ.ค. 65 4,300  

 

2,600 

21 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66 5,000 

11 ม.ค. 66 – 31 ม.ีค. 66 4,300 

1 เม.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 3,900 

 

Quality Resort and Spa Patong Beach, Phuket 

 
**ใกลห้าด ขา้มถนนเป็นหาดป่าตอง** 

Deluxe  Room 

วนัที ่ ผูใ้หญ ่บาท/ทา่น เด็ก (3-9 ปี) บาท/ทา่น 

1 พ.ย. 65 – 20 ธ.ค. 65 5,300  

 

2,500 

21 ธ.ค. 65 – 10 ม.ค. 66 7,400 

11 ม.ค. 66 – 31 ม.ีค. 66 5,400 

1 เม.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 4,700 
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**กรณีมเีด็กไปดว้ย ตอ้งเป็นผูใ้หญ ่2 ทา่น และเด็กเป็นบคุคลที ่3 ทีจ่ะเดนิทาง จงึจะคดิราคา

เด็กใหไ้ดน้ะคะ เนือ่งจากราคาเด็กไมไ่ดค้ดิคา่หอ้งพกัและคา่รถ 

(เด็กแชรท์ีน่อนกบัผูป้กครอง ไมเ่สรมิเตยีงนะคะ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรป์ระกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้      

2. รถรับ-สง่ สนามบนิภเูก็ต-โรงแรม-สนามบนิภเูก็ต (รถโรงแรม)     

3. ทัวรว์นัเดย ์ (แบบจอยทัวร)์ พรอ้มอาหารกลางวนั และอปุกรณ์ ด าผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า ทอ่หายใจ 

เสือ้ชชูพี ตามทีท่า่นเลอืก 1 ทรปิ   

4. ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ส าหรับการเดนิทางตลอดการเดนิทาง **ไมใ่ชป่ระกนัสขุภาพ** 

 

อตัราคา่บรกิารราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 

2. คา่อทุยานส าหรับคนตา่งชาต ิ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื

รายการ 

4. ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)   

              

เง ือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

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

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

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

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

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการ

เจา้ทา่ไมอ่นุญาตใหม้กีารเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลับใหก้ับทางลกูคา้ 

70%จากราคาตามเอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลับใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั นับ

จากวนัทีถ่งึก าหนดวนัเดนิทางดังกลา่ว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


