
 

 

                  ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com               หน้า 1 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
 

 

 

 

 

แพ็กเกจภูเก็ต 3 วนั 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางไดเ้ลย ) 
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เดินทางตั้งแต่  : มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

วนัแรก     สนามบินภูเก็ต – ทรีมงัก้ีคาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตยต์ก                 

ณ แหลมพรหมเทพ - เขา้สู่ที่พกั ( โรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่าตอง ระดบั 5 ดาว )  
 
 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ท าภารกิจส่วนตัวตาม

อัธยาศัย (** คนขบัรถตูภู้เก็ตมารอรบั**)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ “ทรีมงักี้ ” Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอัน

เขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภเูกต็ พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน พร้อมทั้งดื่มด ่าไปกับอาหาร

ต้นต ารับภาคใต้ อีกทั้งยังมีเมนูญี่ปุ่นไว้ส าหรับคนที่รักสุขภาพ อีกทั้งขนม เครื่องดื่มต่างๆ คอ็กเทล 

และกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านให้ทุกท่านได้ล้ิมลองรสชาติ บรรยากาศที่เตม็ไปด้วยแมกไม้

นานาพันธุ์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวตัวเมืองภูเกต็ ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ ให้

เลือกถ่ายแบบเตม็อ่ิม 

เท่ียง          อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  
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บ่ า ย

 น าท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัด

คู่บ้านคู่เมืองภเูกต็ นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลอง

แห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่น ามาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภเูกต็อีก

แห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภเูกต็จะต้องมาวัดแห่งนี้   จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็น

จุดชมวิวพระอาทิตยต์กดินทีส่วยงามแห่งหนึง่ของภเูกต็ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภเูกต็ห่างจากหาดรา

ไวย์ประมาณ   2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณ

แหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยากเดินส ารวจแหลมพรหมเทพก็

สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเหน็น า้ทะเลสเีขียว

มรกต เวลามีคล่ืนซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสขีาว  
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น          อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
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 น าท่านเขา้สู่ที่พกั “โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่าตอง”  ระดบั 5 ดาว  

  

 

 

วนัสอง     สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้าภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe' - ตลาดนดัชิลวา  

              เขา้สู่ที่พกั ( โรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่าตอง ระดบั 5 ดาว )  
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (1) 
 

น าท่านเดินทางสู่ “สถานแสดงพนัธุ์สตัวน์ ้ าภูเก็ต” สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า ภูเกต็ สังกัดกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าและ

ความส าคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสถานที่สร้างชื่อเสียง

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี  โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น ้าที่หลากหลาย 

สวยงาม และหาดูยาก  เปิดให้เข้าชม ทุกวัน 8.30 - 16.30 น. ( ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม )  

 

เท่ียง           อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นตรงทีเ่ป็นสวนบัวสาย

พันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง ซ่ึงเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัว มีขนาดใหญ่ถึง 
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1.5 เมตร การตกแต่งของตัวคาเฟ่เป็นแบบไทยๆ มีต้นไม้ใหญ่และต้นเลก็ ๆ ร่มรื่นมากๆ ในส่วน

ของที่นั่งภายในคาเฟ่มีทั้งระเบียงที่ยื่นออกมาในสระบัว และจะมีในส่วนที่นั่งที่อยู่ในร่ม ภายในร้าน

จะมีอาหารไทย และอาหารฟิวชั่นหลากหลายให้เลือกทาน และมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้เลือกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น น าท่าน อิสระช็อปป้ิง ณ  ตลาดนดัชิลวา ตลาดยอดนิยมเพราะที่นี่มีครบครันทั้งของกิน 

ของใช้ ร้านอาหาร บรรเจิด ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งแบบสบาย ๆ ใจกลางเมืองภูเก็ต ที่มี

พื้นที่ส าหรับขายสินค้าไอเดีย โดยภายในตลาดจะมีพ่อค้าแม่ขายมาวางของแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ ๆ 

แฟชั่นแนว ๆ อาทิ ของที่ระลึกต่าง ๆ สมุดท ามือ หมวก งานศิลปะสุดชิค  เสื้ อผ้า อาหาร ร้าน

กาแฟ และร้านน่านั่งชิลมากมาย ฯลฯ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เวลา : เปิดวันพฤหัสบดี-วัน

เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.30 น 
 

 

เย็น          อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ( เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง ) 
 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่าตอง  ระดบั 5 ดาว  
  

 

วนัที่สาม     ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  - เขารงั - เมืองเก่าภูเก็ต - ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP  

                ของฝากของชาวภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (2) 
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จากนั้นน าท่าน ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ 

พระพุทธรูปประจ าเมืองภูเกต็ ชาวต่างชาติรู้ จักกันในนามว่า Big Buddha เป็นพระพุทธรูปสีขาว

ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ บนยอดเขานาคเกิด ภเูขาสงูในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ต าบล

กะรน อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเกต็ 

ให้ทุกท่านเกบ็ภาพอันสวยงาม  จากนั้น น าท่านชม จุดชมวิวเขารงั เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของ

เมืองภเูกต็ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับใจไว้ส่วนทาง

ขึ้นไปยังจุดชมวิวก ็สะดวกสบายมาก รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สามารถขับขึ้นไปได้ระหว่างทางจะมี

ร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสขุภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะ

มีลิงอาศัยอยู่ด้วย กรุณาอ่านป้ายเก่ียวกับการให้อาหารลิง อย่าให้อาหารลิงใกล้จนเกินไปเพราะลิง

อาจจะท าร้ายคุณได้ จุดชมวิวเขารังแห่งนี้  สามารถมองเห็นวิวทวิทศัน์ของเมืองภเูกต็ และวิวทะเล

ได้อย่างสวยงามในกลางวันส่วนช่วงหัวค ่า จะเหน็ไฟระยิบระยับ ทั่วเมืองภเูกต็ได้อย่างสวยงามค่ะ  
 

 

เท่ียง         อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ ย่านเมืองเก่า                   

เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภเูกต็ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
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อันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้ เรื่องราว 

ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ล้ิมรสอาหารพื้ นเมืองซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ที่มี

เฉพาะถ่ินอีกด้วย  จากนั้นน าท่านชม “สินคา้ OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานท าไข่มุก ซ่ึงเป็น

ของขึ้นชื่อของเมืองภูเกต็ และ น าคณะท่านซ้ือของฝาก อาหารทะเลแห้ง และ ขนมพื้นเมืองภเูกต็ 

เช่น น า้พริกกุ้งเสยีบ  ขนมเต้าซ้อ ฯลฯ 
 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ( เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง ) 
 

 

ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อท าการเชค็อินตั๋วเครื่องบิน 
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือว่า

ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

 

 

 

อตัราค่าแพ็กเกจทวัร ์(ข้ึนอยู่กบัโรงแรมที่ลูกคา้เลือก และจ านวนผูเ้ดินทาง)  
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➢ โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่าตอง   (AMARI PHUKET ) ระดบั 5 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี้ รวม 

Room type จ านวน ราคา  

Superior Room  2-3 ท่าน 7,990 

Superior Room  4-5 ท่าน 6,590 

Superior Room  6-7 ท่าน 5,590 

Superior Room  8 ท่าน 4,990 

Superior Room  9 ท่าน 3,999 
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✓ คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ โรงแรม 4 ดาว  2 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ ค่าประกันคุม้ครองโควิด 19 (คุม้ครองรายปี) การไดรั้บการวินิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกว่า

ติดเช้ือโควิด 19 (  รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท ) 

 

เงื่อนไขการรบัประกนัภยั  

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสญัชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี  

2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท าประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเทา่นั้น  

3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้อง   

สงสยัว่าติดเชื้ อโควิด 19 ก่อนท าประกันภยั  

4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส ์   

 โรคมะเรง็ หรือผู้ป่วยติดเตียง  

5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ท  างาน 

 เก่ียวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล  

6. การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภยัที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก 

 วันที่เริ่มคุ้มครอง  

7. การประกนัภยันี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนัส าหรบักรมธรรมปี์แรก  

8. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการตดิเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น  

9. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน 

 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าทิปคนขบัรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ  

✓ ไกด์น าเที่ยว 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
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✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้ นไป  ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และโรงแรม

ที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ ค่า

โรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ 

ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการ

เดินทางได้ 

การช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 4 ชัว่โมง เนือ่งจากเป็น

ตัว๋เดี่ยว หากช าระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือทีน่ ัง่เต็มได ้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  ตกทริ

ปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม

ของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่

คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการ

ช าระเหมาจ่ายแล้ว 



 

 

                  ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com               หน้า 11 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการบริการ

จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสดุความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  


