ภูเก็ตชิลๆ 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือ Passion Catamaran

“ โปรแกรมล่องเรื อสุ ดหรู Passion Catamaran ใหญ่ ยักษ์ อลังการ พร้ อมกิจกรรมทางน้าแบบ
จัดเต็ม พักผ่ อนสุ ดชิลกับที่พักสุ ดหรูริมทะเลระดับ 5 ดาว สั กการะวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต วัด
ฉลอง ถ่ ายรูปเก๋ๆ ย่ านเมืองเก่า ชิโนโปรตุกีส Check in คาเฟ่ สุดชิคใจกลางป่ า Tree Monkey
อิ่มอร่ อยกับอาหารร้ านดังที่ขนึ้ ชื่ อ ”
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กาหนดการเดินทาง

27 – 29 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - หาดไม้ ขาว - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
บ้ านชินประชา - แหลมพรหมเทพ
06.00 น.
08.30 น.
09.55 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE203
เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต หลังนาท่านตรวจรับสัมภาระแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หาดไม้ขาว (ระยะทาง 13
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 นาที) หนึ่งในสถานทีเ่ ที่ยวถ่ายรู ปสวย ยอดฮิต และฮิตสุดๆ ประจา ภูเก็ต ที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรู ปบนชายหาดสวยๆ คู่กบั เครื่ องบินใกล้ๆ กัน คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ นัน่ ก็คือ หาดไม้
ขาว นี้เอง สถานที่สุดอันซีนของการถ่ายรู ปชายหาดกับเครื่องบิน คือ ถ้าอยากได้รูปคู่เครื่ องบินแบบใกล้ๆ บน
หาด ก็ตอ้ งไปที่นี่เท่านั้น หาดไม้ขาว นับว่าเป็ นชายหาดทีย่ าวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต โดยแนวของหาดนั้น จะต่อ
จากหาดในยางผ่านสนามบินมาเรื่ อยๆ จนสุดที่หาดทรายแก้ว เป็ นจุดยอดฮิตในการดูเครื่ องบินแลนด์ดิ้งใกล้ๆ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาถ่ายรู ป นอนชิลริ มหาดกันเท่านั้น ไม่นิยมเล่นน้ า เพราะบริ เวณนี้น้ าทะเล
ค่อนข้างลึกชายหาดแคบและตื้น ทาให้ไม่ปลอดภัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ าภูเก็ต (ระยะทาง 30
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระย้า
จากนั้นนาท่านชม ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน จน
เป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทวั่ ตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชม นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร
อร่ อย ร้านกาแฟเก๋ ร้านค้าขายของที่ระลึก ให้เที่ยว ช้อป กินไปอย่างเพลิดเพลิน เมื่อมาถึงภูเก็ต การได้มาเดินชม
เมืองเก่าจึงเป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
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จากนั้นนาท่านเข้าชม บ้านชินประชา เป็ นบ้านเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ซึ่งสร้างขึ้นเป็ นแห่งแรกของเกาะ
ภูเก็ต มีอายุกว่า 100 ปี เป็ นบ้านของตระกูล ตัณฑวณิช ผูเ้ ป็ นเจ้าของได้อนุรกั ษ์ตวั อาคารและเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ต่าง ๆ ในบ้านไว้เป็ นอย่างดี โดยมีความมุง่ หวังให้สถานที่แห่งนี้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งเป็ นสถานที่
แห่งหนึ่งที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของภูเก็ตผ่าน การใช้ชีวิตของผูค้ นชาวภูเก็ต ในช่วง 100 ปี ที่ผ่าน
มา ลักษณะทีโ่ ดดเด่นของบ้าน คือ เป็ นบ้านสองชั้น ประตูบา้ นลงรักปิ ดทอง มีอกั ษรจีน มีหน้าต่างไม้หลาย
บานซึ่งในบานหน้าต่างทาเป็ นบานเกล็ดเปิ ดปิ ดได้ เมื่อเข้ามาในบ้านจะเย็นสบายอากาศถ่ายเทสะดวก เนื่องจาก
ตรงกลางบ้านเปิ ดโล่งเพื่อระบายอากาศ และมีสระน้ าเล็ก ๆ อยู่กลางบ้าน พื้นกระเบื้องจากอิตาลี บันไดไม้มี
ลวดลายสวยงามมาก เครื่ องเรื อนส่วนใหญ่เป็ นไม้ฝังมุกนามาจากเมืองจีน มีเครื่ องใช้ เครื่ องครัวโบราณ
ภาพถ่าย ภาพวาดในอดีตที่สวยงามและน่าสนใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที) ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

นาท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และ
เป็ นจุดที่ใช้อา้ งอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริ เวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นงั่ ชมพระ
อาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยากเดินสารวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่
ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ดา้ นล่างจะเห็นน้ าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหิ นจะเป็ นฟองสีขาวดู
สวยงาม จุดเด่นของแหลมพรหมเทพ (Laem Phromthep Phuket) อีกแห่งหนึ่งคือ “ประภาคารกาญจนาภิเษก
แหลมพรหมเทพ” ที่โดดเด่นมาแต่ไกล โดยประภาคารแห่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งแสงไฟจากโคมของประภาคารนั้น สามารถ
มองเห็นได้ไกลในระยะถึง 39 กิโลเมตร ส่วนภายในประภาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่ องราวต่างๆ ตั้งแต่
ประวัตกิ ารสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคานวณและแสดงเวลาที่ดวงอาทิตย์ข้ นึ และพื้นที่
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บนสุดของประภาคารนั้น ยังได้รับความนิยมในฐานะเป็ นจุดชมวิวแบบ “พาโนรามา” ที่มองเห็นวิวแบบ 360
องศา โดยไร้สิ่งใดๆ มาบดบังอีกด้วย

ค่า
ทีพ่ กั

วันที่สอง (2)
เช้ า
12.00 น.
12.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารกันเอง@เพียร์
AMATARA WELLNESS RESORT (POOL PAVILLION) ** Confirm **

ล่องเรื อแพชชั่นคาตามารัน เกาะไข่ นอก - เกาะไข่ นุ้ย
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา
เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา ไกด์รอต้อนรับท่านขึ้นเรื อ Passion Catamaran พร้อมบริ การ Welcome Drink
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13.00 น.

เรื อออกเดินทางไปยังเกาะไข่นอกและเกาะไข่นยุ้ ระหว่างการล่องเรื อให้ท่านได้ดื่มด่าไปกับอาหารกลางวันแบบ
คานาเป้และเครื่ องดื่มน้ าอัดลม น้ าผลไม้แบบจัดเต็ม

ให้ท่านได้พกั ผ่อน สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นน้ าที่เกาะไข่นอกและเกาะไข่นุย้ อาทิเช่น สไลเดอร์ แพดเดิ้ล
บอร์ด แพยางลอยน้ า โดยทั้ง 2 เกาะมีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายไข่ดาวเมือ่ มองจากมุมสูง จึงได้เรี ยกว่าเกาะไข่ มี
ชายหาดเล็กๆสีขาวสะอาดล้อมรอบตัวเกาะ น้ าทะเลใสมีฝูงปลาแหวกว่ายเป็ นจานวนมากรวมไปถึงแนวปะการัง
ชายฝั่งให้ท่านได้เพลินเพลินกับกาดาน้ าดูปะการังตามอัธยาศัย
15.30 น.
เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ชายหาดเกาะไข่นอก
17.00 น.
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ ระหว่างการเดินทางบริการอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตก
ขณะล่องเรื อกลับ ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับปาร์ต้ ี แสง สี เสียงและเพลงมันส์ๆจากดีเจตลอดการเดินทางกลับ
19.00 น.
เดินทางถึงท่าเรื อวิสิษฐ์พนั วา นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
***หมายเหตุ เรื องดเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางต่ากว่า 25 ท่าน โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ***
ที่พกั
AMATARA WELLNESS RESORT (POOL PAVILLION) ** Confirm **
14.30 น.
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วันทีส่ าม (3) Three Monkeys - วัดฉลอง -ซื้อของฝาก - สนามบิน - กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Tree monkeys (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เป็ นร้านสวยใจ
กลางเมืองภูเก็ตในตกแต่งแบบทรอปิ คอล ใจกลางป่ า รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่าไปกับวิวสี
เขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งที่สุดบูติคออกแนวบาหลีนิดๆ ตัวร้านตั้งอยู่บนเขาทาให้สามารถมองเห็นวิวในมุมสูง
ของภูเก็ตได้อย่างสวยงาม พร้อมให้บริ การทั้งอาหารหลากหลายเมนู เครื่ องดื่ม ค๊อกเทล ของหวาน อาหารทาน
เล่น เรี ยกว่าครบในที่เดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Three Monkeys
นาท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรื อ วัดไชยธาราราม (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต เป็ นวัดที่มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดใน
ภูเก็ต วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเก็ต
เท่านั้นที่เคารพ และ นับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึง
ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างมาเลเซีย ปี นัง เรื่ องเล่าของความศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งคุณงามความดีของหลวงพ่อแช่มนั้น
เกิดขึ้นในครั้งสมัยที่มกี ารต่อสู้กบั พวกคนจีนที่ก่อการกบฏ หรื อเรี ยกกันว่า "อั้งยี่" ซึ่งหลวงพ่อแช่มได้ให้ความ
ช่วยเหลือที่พ่งึ พิงแก่ชาวบ้าน และมอบผ้าประเจียดสีขาวเพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะ
ในที่สุด ต่อมาในภายหลัง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เป็ นพระครู วิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีอนั เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวภูเก็ตนับแต่น้นั มา และนอกจาก
หลวงพ่อแช่มแล้ว ยังมีหลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื้อม ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการปรุ งสมุนไพรและรักษาโรค
อันเป็ นที่นบั ถือของผูค้ นเสมอมา แม้ว่าท่านเหล่านี้มรณภาพไปแล้ว แต่ศรัทธาของชาวภูเก็ตก็ยงั ไม่เคยเสื่อม
คลาย นอกจากเรื่ องราวศรัทธาแห่งหลวงพ่อแช่มแล้ว ภายในวัดยังมี พระมหาธาตุเจดียพ์ ระจอมไทยบารมี ซึ่ง
ตามประวัตกิ ล่าวว่า เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร ประเทศศรี ลงั กา ได้มอบพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่งเดิมเคยอยู่ในเจดีย ์
ของเมืองอนุราธปุระอันเป็ นเมืองหลวงเดิมของศรี ลงั กาให้แก่วดั ไชยธาราม และบรรจุอยู่ในพระะธาตุองค์น้ ีให้
ประชาชนทัว่ ไปได้สักการะ
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นาท่านเดินทางสู่ ร้ านคุณแม่จ้ ู (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เป็ นร้านขายของฝากประจา
เมืองภูเก็ต มีสินค้าหลักคือ น้ าพริกกุง้ เสียบ / แกงไตปลา / ขนมเต้าส้อ และน้ าพริ กนรกสูตรเด็ด ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็ นรสมือของคุณแม่จู้ รสเดียวกับเมื่อ 80 ปี ก่อน นอกจากนี้ก็มีพวกอาหารทะเลสดแปรรู ป ผลไม้แปรรู ป ขนม
พื้นถิ่นภูเก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

19.15 น.
20.40 น.

จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15
นาที)
ออกเดินสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE218
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อไป ***
************************************************
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อัตราค่ าบริการ
(กรุ๊ปไม่เกิน 4 ท่าน) (กรุ๊ปไม่เกิน 6 ท่าน) (กรุ๊ปไม่เกิน 8 ท่าน)
กาหนดการเดินทาง

27 – 29 พฤศจิกายน 2563

พักห้องคู่

พักห้องคู่

พักห้องคู่

ผูใ้ หญ่ท่านละ

ผูใ้ หญ่ท่านละ

ผูใ้ หญ่ท่านละ

33,900

29,900

27,900

ห้องพักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม

10,000

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 4 - 8 ท่าน **
** หากต่ากว่ าที่กาหนด มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **

อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 150,000.- บาท
7. ทิปคนขับรถ
8. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
4. ค่าทิปไกด์

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
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การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้วมีการยกเลิก บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริง ***
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทาได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษทั ได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
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