VIP ภูเก็ต พังงา 3วัน2คืน

สนุกสนานหนุมานเวิร์ด - ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ดาน้าดูปะการัง

Seen the Unseen จุดชมวิวเสม็ดนางชี – อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา






เดินชมเส้นทางธรรมชาติ Skywaik หนุมานเวิลด์
เต็มอิ่มกับล่องเรือยอร์ชคาตามารัน เกาะราชา-เกาะเฮ
Seen the Unseen จุดชมวิวเสม็ดนางชี สวยงามระดับโลก
ทัวร์โดยรถตู้VIP พักโรงแรม ลิม้ รสอาหารร้านดัง 6 ท่าน การันตีเดินทางได้

กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก

06.30 น.

16 – 18 พฤษภำคม / 23 – 25 พฤษภำคม / 6 – 8 มิถุนำยน 2564
20 – 22 มิถุนำยน / 27 – 29 มิถุนำยน / 11 - 13 กรกฎำคม 2564
18 – 20 กรกฎำคม / 8 – 10 สิงหำคม / 15 – 17 สิงหำคม 2564

1
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – จ.ภูเก็ต – มำดูบัวคำเฟ่ –หนุมำนเวิลด์ Sky Walk
– ชิโนโปรตุกีส – วัดไชยธำรำรำม – แหลมพรหมเทพ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารข าออก เคาเตอร์ สายการบินไทยสไมล์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
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07.40 น.
09.05 น.

10.30 น.

เที่ยง

โดยเที่ยวบินที่ WE201 สู่ สนามบินภูเก็ต
ถึงสนามบินภูเก็ต
รับสัมภาระออกจากอาคาร มีรถตู้ท้องท้ องถิ่นรอรับท่าน
ท่านแวะเช็คอิน ที่ Ma Doo Bua Cafe ( ระยะทาง 13 กม. ใช้ เวลาประมาณ
15นาที ) คาเฟ่ ริ มบึงบัวที่มีสวนบัวสายพันธุ์วิกตอเรี ยหรื อบัวกระด้ ง ใช้ เวลา
ปลูกกว่า 2ปี มีขนาดใหญ่เส้ นผ่าศูนย์กลางกว่า 1.5 เมตร
จากนันน
้ าท่านเข้ าอาเภอเมือง ( ระยะทาง 23 กม. ใช้ เวลาประมาณ 35 นาที
นาท่านสู่ หนุมำนเวิลด์ ภูเก็ต รูปแบบการผจญภัยรูปแบบใหม่เพิ่ม
ความสุขมากยิ่งขึ ้นมีกิจกรรมหลายรูปแบบในการผจญภัย นาท่านเดินชม
สกำยวอล์ ค (Sky Walk) ระยะทาง 300 เมตร สะพานฟ้าท่ามกลางป่ าเขา
อากาศบริ สทุ ธิ์ เหมือนที่หนุมานกาลังเคลือ่ นไหว
ภายในยังมีคาเฟ่ Three Monkeys คาเฟ่ สุดชิคท่ามกลางป่ าธรรมชาติ
ท่านสามารถซื ้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้ กิจกรรมในหนุมานเวิลด์
โรลเลอร์ ซิปไลน์ การโหนโรลเลอร์ ซิปไลน์ระยะ 800เมตร ใช้ เวลา 4 นาที
ซิปไลน์ 7 แพลตฟอร์ ม ใช้ เวลาเล่นกิจกรรม 20 นาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตู้กับข้ ำว ร้ านอาหารชื่อดังต้ นตารับของเมืองภูเก็ต
จากนันน
้ าท่าน ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ตึก
และอาคารโบราณสีสนั สดใส ถ่ายรูป กับสตรี ทอาร์ ตสุดชิคในเมืองเก่ ำ
ภูเก็ต “ชิโนโปรตุกีส” (Sino-Portugyese) ถือกาเนิดขึ ้นในดินแดน
แหลมมลายูในยุคสมัยแห่งจักรวรรดินิยมของตะวันตก เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2054 ชาวโปรตุเกสได้ เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานและทาการค้ าบริ เวณเมือง
ท่ามะละกา
นาท่านนมัสการหลวงพ่ อแช่ ม วัดไชยธำรำรำม เดิมชื่อวัดฉลอง พระ
ครูวิสทุ ธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) เป็ นเจ้ าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุง
สมุนไพร และรักษาโรค เข้ าเฝื อกผู้ป่วยกระดูกหัก
จากนันน
้ าท่านเดินทาง ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหม จุดชมวิว
พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึง่ ของภูเก็ต อยูท่ างตอนใต้ ของเกาะภูเก็ต สุดปลายของแหลมพรหมเทพ
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ค่า

วันที่สอง
เช้ า
07.30 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย
ค่า

มีชื่อว่าแหลมเจ้ า บริ เวณตัวแหลมซึง่ ยื่นออกไปในทะเล มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ด้วยต้ นตาลที่ขึ ้นอยู่
กลุม่ ใหญ่หากใครได้ มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตแล้ วไม่ได้ มาชมอาทิตย์อสั ดงที่ แหลมพรหมเทพ ถือว่ายังมาไม่ถึง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ร้ ำนกันเอง 2
ร้ านอาหารในตานานที่อยูค่ กู่ บั ภูเก็ตมานานกว่า 46 ปี ยังคงความเป็ นภูเก็ต ผสมผสานกับความทันสมัย
อย่างลงตัว พร้ อมฟิ นกินไปชมวิวไป
หลังอาหารนาท่านเข้ าสูท่ ี่โรงแรมที่พกั
Hilton Phuket Arcadia Resort&Spa โรงแรมระดับ 5 ดำว
ห้ อง Deluxe Room ขนำดห้ อง 44 ตำรำงเมตร

2
ภูเก็ต – ล่ องเรือยอร์ ช เต็มวัน – เกำะเฮ – เกำะรำชำ – ดำนำ้ ดูปะกำรัง
รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรมที่พกั
**ควรเตรี ยมชุดว่ายน ้า ชุดสารอง ผ้ าขนหนู ใส่กระเป๋ าใบเล็กขึ ้นเรื อด้ วย
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อท่าฉลอง
คณะลง เรื อยอร์ ช คำตำมำรั น ( เรื อ จอย ) เดินทางสู่ เกำะเฮ ชม
ความงามและทัศนียภาพ สนุกสนานกับกิจ กรรมดาน ้าชมปะการั งน ้า
ตื ้น พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดสีขาว

จากนันน
้ าท่านสู่ เกำะรำชำใหญ่ เป็ นเกาะที่มี่ความสวยงาม นอกจากแนว ปะการังน ้าตื ้นแล้ ว ยังมีหาด
ทรายขาวสะอาด และ บรรยากาศที่เงียบสงบเป็ นธรรมชาติ และให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรื อ
เกำะรำชำใหญ่ สนุกสนามกับกิจกรรมดาน ้าชมปะการัง ฝูงปลาหลากหลาย และพักผ่อนบนชายหาด
สมควรแก่เวลานาท่าน เดินทางกลับฝั่ ง กลับโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเย็น ในโรงแรม
Hilton Phuket Arcadia Resort&Spa โรงแรมระดับ 5 ดำว
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** จานวน 15 ท่านขึ ้นไปสามารถเหมาเรื อยอร์ ชคาตามารันได้
** กรณีจานวนคนไม่ถึง 15ท่าน ต้ องจอยเรื อ หากต้ องการเหมาเรื อ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่นอีกท่านละ 2,000 บาท
วันที่สำม

07.00 น.
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

15.30 น.
18.45 น.
20.10 น.

3
ภูเก็ต– พังงำ – อุทยำนแห่ งชำติอ่ำวพังงำ –จุดชมวิวเสม็ดนำงชี – สนำมบินภูเก็ต
– สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรมที่พกั
นาท่านสูจ่ งั หวัดพังงา ( ระยะทาง 75กม. ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม. )
นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อ โดยเรือหำงยำว นาท่านล่องอ่าวพังงาชม
เกำะตะปู (James bond Island) ถ่ายรูปกับบรรยากาศในหนัง
ภาพยนตร์ James Bond 007 Movies
ชม เขำพิงกัน ภูเขาที่มีลกั ษณะพิเศษ แปลกตาแตกต่างจากภูเขา
อื่นใดทังสิ
้ ้น โดยมีลกั ษณะเป็ นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน เป็ น
แนวเส้ นตรงจากยอดเขาสูต่ ีนเขาผู้คนที่มี โอกาสได้ ไปเยี่ยมชมเขา
พิงกันต่างพากันสันนิษฐานว่าในอดีตกาล คาดว่าจะเป็ นภูเขาลูก
เดียวกัน แต่ได้ ถกู ฟ้าผ่าหรื อสายฟ้าฟาดอย่าง ปราณีตจนแยกภูเขา
ดังกล่าวออกเป็ นสองลูก ที่แนบชิดติดกันหรื อพิงกันหรื ออาจเกิด
จากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึง่
ที่ทาให้ ภเู ขา
ดังกล่าว เกิดรอยร้ าวหรื อปริ แยกเป็ นสองส่วน ที่มีลกั ษณะคล้ ายถูก
ของมีคมตัดเป็ นเส้ นตรงจากยอดเขาสูต่ ีนเขา แต่ยงั ไม่ได้ ถกู แยก
ออกจากกันกลับถูกปล่อยให้ ยงั คงแนบชิดติดกัน จนถูกเรี ยกว่า เขา
พิงกันล่องเรื อต่อชม เกำะปั นหยี หมู่บ้านกลางน ้า ของชุมชนมุสลิม
ซึง่ เป็ นชาวประมงพื ้นบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เกำะปั นหยีซันนี่ซฟ
ี ๊ ดู
นาท่านเดินทางกลับฝั่ ง จากนันเดิ
้ นทางสู่ จุดชมวิวเสม็ดนำงชี
"SEEN the UNSEEN" ท่านสามารถมองเห็นวิวอ่าวพังงา 180
องศา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ ้น และตก สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ระดับโลก
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินภูเก็ต
( ระยะทาง 50 กม. ใช้ เวลาประมาณ 50 นาที )
โดยเที่ยวบินที่ WE218 สูก่ รุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


4| GRAND TOUR&TRADE CO.,LTD.

TEL: 086-3401100

| 086-3402200

อัตรำค่ ำบริกำร

ค่ ำบริกำรนีร้ วม

ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม

VIP ภูเก็ต พังงำ 3วัน2คืน ( เครื่ อง)
2564

6-9ท่ ำน/ตู้

พักเดี่ยว

ผู้ใหญ่ (พัก2ท่ ำน/ห้ อง)

15,800 บำท

2,800 บำท













ค่าตัว่ เครื่ องบิน ไป-กลับ ภูเก็ต + นน 20 กก.
ค่ารถตู้ VIP
ค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าเข้ าสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
- ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
- ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 6ท่านขึ ้นไป/ ตู้ หากต่ากว่านี ้ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
4 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุ ไว้ แล้ ว
ทังหมด
้
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