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PHUKET 3DAY 2NIGHT พักหรู 5ดาวใกล้หาดป่าตอง 

ดำน้ำเกาะเฮ SUNSET ล่องเรือยอร์จชมพระอาทิตยต์กดิน   

ดำน้ำเกาะไข ่เรือสปีดโบ๊ท  , OPTION :   ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต 

 

บริการนำเที่ยวเกาะ "ทัวร์เกาะเฮ คร่ึงวัน เรือใบคาตามารัน" เดินทางด้วย เรือใบ คาตามารนั พาเที่ยวเกาะเฮ พร้อมล่องเรือชม 

Sunset พระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงามกับแสงสีส้มสะท้อนผืนน้ำ โปรแกรมนี้ลูกค้าประทับใจแน่นอนกับการเที่ยว เกาะเฮ ครึ่งวัน 
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 ด้วย เรือคาตามารัน เรือใบ   เกาะสวยสุดคุ้มค่าเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนเป็นอยา่งมาก ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำชายหาด มา
เที่ยวทะเลก็ต้องถ่ายรูปเล่นกันให้หนำใจ ไม่ต้องกลัวแดด ให้ท่านได้พกัผ่อนเล่นน้ำชายหาด มาเที่ยวทะเลก็ต้องถ่ายรูปเล่นกันให้หนำ
ใจ ไม่ต้องกลัวแดด  

ทัวร์เกาะไข่ ราคาถูก สำหรับคนไทยเท่านั้น ทางบริษัทขอเสนอ บริการนำเที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน ช่วงเช้า สุดคุ้มเที่ยว 3เกาะ  เกาะไข่ 
เกาะไข่นอก เกาะไขใ่น เกาะไข่นุ้ย สวยสุดคุ้มค่ามากๆ ซึ่งจะมีไกด์ผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ช่วยดูแลลูกค้า นำพาทุกท่านดำน้ำ
ดูปะการัง พักผ่อนเล่นนำ้ชายหาด 

 
 

วันที่1 >> เข้าเช็คอิน ที่พัก อิสระกับ Facility ของโรงแรม ( หรือเลือกซือ้ออฟช่ันเที่ยวรอบเมืองภูเก็ต ) 
  ………………… น. เม่ือท่านเดิทางมาถึงภูเก็ต สามารถเข้าเช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย โดยทั่วไป สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้น

ไป หากท่านเดินทางมาถึงก่อนเที่ยง กรุณาเช็คกับทางโรงแรม หากต้องการเช็คอินกอ่นเวลา  
อิสระทุกท่าน ณ ท่ีพักตามอัธยาศัย ท่ีโรงแรม The Nature Phuket - Patong Beach. 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หน้าหาดกะหลิม ใกล้หาดปา่ตอง แบบชิลชิล  
ภายในโรงแรมจะมีหลายโซนให้เลือกใช้บริการอย่างคุ้มค่า  

 - Beach Pool 🩱 : สระหลักตั้งอยู่ส่วนหน้าของโรงแรม เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะ
มี "เจ้ากระจกใส" ให้เราได้ไปยนืโพสต์สวยๆ เป็น Signature ของที่นี่  
- Jungle Pool 👙: โซนนี้จะอยู่ถัดจาก Fun Pool มีน้ำตก และเป็น Landmark อีกที่นึงของ ที่นี่ 
- Fun Pool : ส่วนนี้มีเครื่องเล่นให้เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ รับรองว่าถ้าเด็กๆมาเห็นต้องอยากเล่นไม่
ยอมเลิกแน่นอน 🏊 
- Nemo Kid's Club 👶 : ที่นี่เค้าใส่ใจทุกช่วงวัยจริงๆ เพราะมีโซนของเด็กเล็กให้เราได้พาตัวจิ๋วไป 
สนุกสนานกันตามวัยด้วย 
สถานที่ใกล้เคียง 
Kalim Beach - เดิน 1 นาที , Patong Beach - เดิน 12 นาที , Jungceylon Shopping Center - ขับรถ 
10 นาที , Bangla Road - ขับรถ 12 นาที , Phuket Fantasea - ขับรถ 20 นาท ี
การเดินทาง , Phuket (HKT-Phuket Intl.) – 65 นาทีโดยรถ 
หรือเลือกซื้อ Option :   ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (Phuket City Tour) 1 วัน  ( 5-6ช่ัวโมง ) 



 

 

PKGS15 

วันที่2 >> ทัวร์เกาะเฮ SUNSET  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ท่ีพัก #ม้ือที1่  
11.30 น. - 12.00 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก เจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ควร

ทานอาหารเที่ยงด้วยตนเองก่อนให้เรียบร้อย ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองทีส่ะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง   

13.00 น. ออกจากท่าเทียบเรืออา่วฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ โดยเรือใบคาตามารัน ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการัง  
ตามจุดที่เจ้าหนา้ที่แนะนำ  

 
13.30 น. 

ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำริม หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬา
ทางน้ำ เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล,เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กจิกรรมดังกล่าว ไม่รวมใน
ราคาโปรแกรมทัวร์) 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ยอร์ช คาตามารัน #ม้ือที2่ พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล 
18.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่ สวยที่สุด  
18.30 น. - 19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก 
ค่ำ อิสระทุกท่าน ณ ท่ีพักตามอัธยาศัย ท่ีโรงแรม The Nature Phuket - Patong Beach. 

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หน้าหาดกะหลิม ใกล้หาดปา่ตอง  
  วันที่3 >> ทัวร์เกาะไข่คร่ึงวันเช้า เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไขน่อก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ท่ีพัก #ม้ือที3่ 
07.15 น. - 07.30 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพักเจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ) ทุก

ท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำนำ้ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำนำ้ชมปะการัง 
08.30 น. ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์และมีบริการชา กาแฟ #ม้ือที4่ 
09.00 น. ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่ามุ่งหน้าเดนิทางไปยัง หมู่เกาะไข่   พาไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่

นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย 
09.20 น. ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการังว่ายนำ้ผ่อนคลายและพกัผ่อนบนหาดทรายที่สวยงาม 
10.20 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพื่อว่ายนำ้ดำน้ำดูปะการัง ซึง่เต็มไปด้วยปะการังสวยงามและหลาก

สีสัน 
11.00 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพื่อผ่อนคลายบนหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและดูปลาหลากสีสัน 
12:30 น. เดินทางออกจากเกาะไข่นอก. มุ่งสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่าและส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ พร้อมรูปภาพที่ทาง

เราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ  
 
โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
หมายเหต ุ

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
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2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

3. บริการรถรับส่ง ท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต 

4. การจองแพคเกจทัวร์ ควรเช็คเวลาจองเครื่องขาไป-กลับ เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือน และเผ่ือเวลาในการ
เดินทาง ป้องกันการตกไฟลท์กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 

 
โรงแรม 2 คืน + BF 

The Nature Phuket หาดป่าตอง 5* 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 

ใช้เตียง พัก 2-3 ท่าน 
เด็ก(4-11 ปี) 
ไม่ใช้เตียง 

พักต่อ 
ห้องคืนละ 

Deluxe 3,590 3,190 2,390 1,400 
Deluxe Pool View 3,990 3,590 2,390 1,800 
Deluxe Sea View 4,590 4,190 2,390 2,400 
Deluxe Pool Access 4,790 4,390 2,390 2,600 
Deluxe private Jacuzzi 4,990 4,590 2,390 2,800 
Junior Suite  6,590 6,190 2,390 4,500 
Grand Suite 2-Bedroom 6,390 5,990 2,390 8,000 

ราคาห้องพักนี้ ใช้ได้ถึง ตุลาคม 2564 ยกเว้นวันหยุดยาว และ นักขัตฤกษ์ 
24 Dec 2020 – 05 Jan 2021 & 10 – 17 Feb 2021 ราคาเพิ่ม ห้องละ 800 บาท    

 
Option :   ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (Phuket City Tour) 1 วัน  ( 5-6ช่ัวโมง ) 
 
รถเก๋ง ( 1 - 4 ท่าน) 2,500/คัน ,  รถตู ้( 5 - 11 ท่าน) 3,500/คัน 
พาเที่ยวรอบเมืองภูเก็ตด้วยรถส่วนตัว พาไป Landmark ของเมืองภูเก็ต เช่น ย่านตึก
เก่าถนนถลาง, จุดชมวิวเขารัง, ไหว้พระวัดฉลอง, แหลมพรหมเทพ, จุดชมวิว 3อ่าว 
บริการโดยคนขับท่ีสุภาพ บริการด้วยความประทับใจ 

 เริ่มต้นด้วยรับท่านจาก โรงแรมที่พัก เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโน
โปรตุกิส 

 แวะทานม้ือเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้
เลือกชิมอาทิ หม่ีผัดฮกเกี้ยน ป่อเปี๊ยะสด โอ๊ะเอ๋ว อาโป้ง (ม้ือเที่ยงไม่รวมใน
โปรแกรม) 

 แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต  
 เดินทางต่อเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต 
 ผ่านหาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ 
ส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของภูเก็ต 
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ราคาน้ีรวม  
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
• โรงแรม 5 ดาวใกล้หาดป่าตอง พร้อมอาหารเช้า 
• เรือใบคาตามารัน ไป-กลับ , เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ 
• อาหารเย็นบนเรือ ข้าวสวย , คั่วกล้ิงไก่ , ผัดผักรวม , ไข่ลูกเขย , ไก่ทอด , ผลไม้ และ

เครื่องดื่ม #PackageSunset 
• แซนด์วิช และเครื่องดื่ม (ทริปครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน) #Packageเกาะไข่ครึ่งวัน 
• หน้ากาก , ชูชีพ 
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท 

กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 
• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
• ค่ารถ ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป – กลับ สนามบิน  
• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 
• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 
• รถรับโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา 
• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 
• ส่วนที่เหลืออีก 50%  ชำระ 15 วันก่อนเดนิทาง ** 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว 
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดนิทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินใหก้บัผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือ
แพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด 
 
2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ กอ่นถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว 
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3. ยกเลิกทริปในวันเดินทาง  
กรณียกเลิกทริปในวนัเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเวน้ ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน *** 
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น 
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วนัหยุดนกัขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้   *** 
:: กรณีห้องพัก 
1. การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพกั 30 วัน 

และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหกัเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด 
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกวา่ 30 วันก่อนวนัเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือคา่ห้องพักทั้งหมด 

 

 


