PHUKET LUXURY 3Days 2Nights by WE

สัมผัสธรรมชาติกบั กิจกรรมดาน้ าตื้ นที่
เกาะราชา และเกาะเฮ
เดินชมบรรยากาศย่านเมืองเก่ากับ
สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
เก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเล
สวยๆ และสักการะพระพุทธมิง่ มงคล
สักการะพระวัดดังของจังหวัดภูเก็ต
เช่น วัดพระทอง วัดไชยธาราราม

เมนู แนะนา
 อาหารไทย-ใต้ เลิศรส

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2565

 หมีส่ ะปา อาหารพื้ นเมืองภูเก็ต
WE 203 : BKK - HKT : 08.10-09.35

โดยรถตู ้ VIP 9 ทีน่ งั ่
วันที่
1

2
3

WE 216 : HKT - BKK : 16.05-17.30

รายการ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านเมืองเก่า – วัด
ไชยธาราราม (วัดฉลอง) – พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี –
แหลมพรหมเทพ – โรงแรม
กิจกรรมดาน้ าตื้ น เกาะราชา+เกาะเฮ
(เรือยอร์ชคาตามารัน Catamaran)
โรงแรม – จุดชมวิวสามอ่าว - ร้านขายของฝากพรทิพย์ –
วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม
CHANALAI
GARDEN HOTEL
(4*) หรือระดับ
เทียบเท่า

-

-

-

2

วันแรก
06.00
08.10
09.35

กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินภูเก็ต – ย่านเมืองเก่า – วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) –
พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี - แหลมพรหมเทพ – โรงแรม
(-/L/D)
คณะเดิ น ทางทุ ก ท่า นพร้ อ มกัน ที่ สนามบินสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้ น 4
เคาน์เตอร์ C พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ด้ านสัมภาระและบัตรโดยสาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบินไทย
สมายล์ (THAI SMILE) เทีย่ วบินที่ WE 203
เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเข้ าชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีประวัติศาสตร์ และความรุ่ งเรื องอันยาวนานอีกเมืองหนึ่ งของไทย
โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต เป็ นสถาปั ตยกรรมตึกเก่าแบบชิโนโปตุกีส ถูกสร้ างขึ้นเป็ นครั้ง
แรก เมื่อปี พ.ศ. 2446 ที่ผสมผสานเอาความเป็ นศิ ลปะตะวั น ตกและตะวั นออก เข้ าไว้ ด้วยกัน อย่ า ง
กลมกลืนจนเป็ นเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ท่วั ตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดิน
ชมได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนภูเก็ต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาทุกท่านเข้ านมัสการไหว้ พระทาบุญที่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีช่ ือเสียงและมี
ประวัติเป็ นมายาวนานของเมืองภูเก็ต หากท่านใดมาถึงภูเก็ตแล้ วจะต้ องแวะมาไหว้ หลวงพ่อแช่มแห่งวัด
ฉลอง พระเกจิซ่ึงเป็ นที่เคารพศรั ทธาของชาวเมืองภูเก็ต เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ตัวเอง โดยหลวงพ่ อ
แช่มมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งทาให้ มี
ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ทา่ นได้ เป็ นที่พ่ึงแก่ชาวบ้ านใน
การรั กษาโรค เนื่องจากท่านเป็ นพระที่มีศาสตร์ วิชาในด้ านการปรุ งยาสมุ นไพร และรั กษาโรค เข้ าเฝื อก
ผู้ป่วยกระดูกหัก ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่น้ันถึงกับมีผ้ ูท่รี อปิ ดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลื อง
อร่าม ไปทั่วราวกับปิ ดทองพระพุทธรูปและแม้ ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็ นเวลานับหนึ่งร้ อยปี มาแล้ วก็
ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจาของผู้คนสืบมา นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยัง
เป็ นที่ต้ังของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็ นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุ ทธเจ้ าที่นามาจากศรี ลังกา ให้ ท่า นเข้ า ไปสักการะได้ บริ เวณด้ านข้ า งผนั งเป็ นงานจิตรกรรม
ภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ า ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน บริเวณพื้นที่รอบๆ มีพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ อันงดงาม ด้ านบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์จะสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองภูเก็ตได้ อย่าง
สวยงาม
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่อกี แห่งท่องเที่ยวของภูเก็ต วัดพระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี เป็ นพระพุทธรูปปางมาร
วิ ชั ยองค์ สี ขาว ที่สร้ า งตั้ งอยู่ อ ย่ า งโดดเด่ น สวยงดงาม มี ความกว้ า ง 25 เมตร สูง 45 เมตร สร้ า งจาก
คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ประดับด้ วยหิ นอ่อนสีขาวหยกพม่ า นอกจากนี้ บนยอดเขายังสามารถมองวิวจาก
บริเวณฐานพระที่เป็ นจุดชมวิว 360 องศาได้ อกี ด้ วย เห็นได้ ท้งั รอบภูเก็ต ไปจนถึงเกาะต่างๆ ทั้ง หาดกะตะ
หาดกะรน อ่าวฉลอง เป็ นต้ น
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ แหลมพรหมเทพ เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทาง
ตอนใต้ ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็ นแหลมหินยื่นไปในทะเล เป็ น
ที่ต้ังของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีช่ ือว่าแหลมเจ้ า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่น
ออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ด้วยต้ นตาลที่ข้ ึนอยู่กลุ่มใหญ่ เมื่อยืนที่แหลมพรหมเทพ
มองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแก้ วน้ อย – เกาะแก้ วใหญ่ อยู่เบื้องหน้ า และทางด้ านขวาจะเป็ นหาดในหาน
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เย็น

มีเรื อยอร์ ชจอดลอยลาอยู่เป็ นจานวนมากและเป็ นจุ ดที่ใช้ อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย
บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้ น่ังชมพระอาทิตย์ตกดิน มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่าง
จะเห็นนา้ ทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ ามากระทบก้ อนหินจะเป็ นฟองสีขาวดูสวยงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ CHANALAI GARDEN RESORT&HOTEL KATA
หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า (ROOM TYPE : DELUXE ROOM)

วันที่สอง กิจกรรมดาน้ าตื้ น เกาะราชา – เกาะเฮ (เรือยอร์ชคาตามารัน)

เช้า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฉลอง จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะราชาใหญ่ โดยเรือ YACHT ในการเดินทาง
เกาะราชาใหญ่ อยู่ทางด้ านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร เป็ นเกาะที่มี
หาดทรายขาวสะอาด มีท้งั หมด 5 อ่าว คืออ่าวตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, อ่าวหลา และ
อ่าวขอนแค หาดทรายขาวละเอียด นา้ ทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลันทางใต้ ปั จจุบัน
เกาะราชาใหญ่ ได้ กลายเป็ นแหล่ งดานา้ ที่มีช่ ือเสียงแห่ งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะนา้ ทะเลรอบเกาะใส
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กลางวัน
บ่าย

เย็น

ตลอดทั้งปี และมีปะการังที่มีความสวยงามและสัตว์นา้ ต่างๆที่หายากต่างจากจุ ดดานา้ อื่นๆ เช่น ปะการัง
เขากวาง ปะการังกิ่ง ปะการังจาน ปะการังพุ่ม และปะการังสกุลแข็งชนิดต่าง ๆ ส่วนปลาที่พบส่วนใหญ่เป็ น
ปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาเก๋า ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้ า ปลาหมึกยักษ์ เป็ นต้ น อิสระ
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาดหรือดานา้ ตื้นบริเวณเกาะราชาใหญ่ได้ อกี ด้ วย
บริการอาหารกลางวันบนเรือ แบบปิ คนิค
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ เป็ นเกาะเล็กๆอยู่ใต้ สดุ ของจังหวัดภูเก็ต เป็ นสถานที่ยอดนิยมของจังหวัด
ภูเก็ตโดยมนต์เสน่ห์ของเกาะเฮแห่งนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนา้ อย่างปะการังนา้ ตื้นรวมกับนา้
ทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ให้ ท่านได้ ส่องโลกใต้ นา้ ตื่นตาตื่นใจไปกับปะการั งมากมายที่ทอดเป็ นแนว
ยาว พร้ อมกับชมปลาน้ อยใหญ่ใต้ ท้องทะเล อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้ เวลาอันสมควร นา
ท่านเดินทางกลับสู่ทา่ เรือฉลองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ จากบนเรือ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ CHANALAI GARDEN RESORT&HOTEL KATA
หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า (ROOM TYPE : DELUXE ROOM)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม โรงแรม – จุดชมวิวสามอ่าว - ร้านขายของฝากพรทิพย์ – วัดพระทอง - สนามบินภูเก็ต กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จุดชมวิวสามอ่าว จุ ดชมวิวที่ต้ังอยู่บนเนินเขาทาง
ฝั่งตะวันตก เมื่อมาถึงภูเก็ตแล้ วไม่ควรพลาดมาจุดชมวิวนี้ด้วย
ประการทั้งปวง จากจุ ดชมวิวนี้สามารถมองเห็นวิวหาดกะตะ
น้ อย กะตะ กะรน เป็ นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกาะปู และเห็นแนว
ภูเขาได้ อย่างชัดเจน เห็นการไล่โทนสีของนา้ ทะเลตั้งแต่เขียว
อ่อน บริเวณใกล้ ชายหาด และเป็ นสีนา้ เงินเข้ มขึ้นเรื่อยๆ
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ร้านของฝากพรทิพย์ ให้ ทุกท่านเลือกชิมเลือกซื้อสินค้ าของฝากก่อนกลับบ้ านภายใน
ร้ านกว้ างขวางอัดแน่นไปด้ วยของฝากทั้งที่เป็ นของประจาจังหวัดภูเก็ตหรือของจากจังหวัดอื่นๆ เน้ นความ
อร่อย คุณภาพสูง สะอาดและถูกหลักอนามัย และจุดเด่นของฝากที่เป็ นไฮไลท์ของที่น้ ี คือ กล่องบรรจุภัณฑ์
ที่สะดุดตาทุกท่านที่เข้ ามาช้ อปปิ้ ง ไม่ว่าจะเป็ นกล่องรูปสัตว์นา้ น่ารักภายในก็จะมีให้ เลือกหลายอย่าง เช่น
นา้ พริกกุ้งเสียบ, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และสินค้ าอื่นๆเป็ นต้ น หรือการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของฝาก
เป็ นรูปตึกสไตล์ชิโนโปตุกีสภายในก็จะเป็ นขนมโบราณของภูเก็ต ให้ ท่านได้ เลือกเก็บเป็ นคอลเลคชั่น ให้
อิสระท่านเลือกชมของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
น าทุ ก ท่า นเดิน ทางไปยัง วัดพระทอง หรื อ วัดพระผุด เป็ นวั ด
เก่าแก่ท่มี ีช่ ือเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้ังของวัดพระทองอยู่
ทางด้ า นทิศ เหนื อ ของเกาะภูเ ก็ต เป็ นวั ด เก่ า แก่ ท่ีน่ า สนใจด้ ว ย
ตานานเรื่องเล่าอัน ศักดิ์สทิ ธิ์เล่าขานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่ง
โผล่ พ้น ขึ้น มาจากพื้ นดิน เพี ยงพระเกตุมาลา และผุ ดขึ้น มาจาก
พื้ นดิ น เดี ยวครึ่ งองค์ อัน เป็ นที่มาของชื่ อ "วั ดพระผุ ด" ให้ ท่า น
สักการะขอพรกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตามอัธยาศัย
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16.05
17.30

สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เทีย่ วบินที่ WE 216
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ค่าบริการ
วันเดินทาง

4-6, 11-13, 18-20 กุมภาพันธ์ 2565
4-6, 18-20, 25-28 มีนาคม 2565
1-3, 8-10 เมษายน 2565
12-14, 13-15, 14-16, 15-17
เมษายน 2565 (สงกรานต์)

ราคาผูเ้ ดินทาง 68 ท่าน ขึ้ นไป
พักห้องละ 2 – 3
ท่าน

พักเดีย่ วเพิม่

13,590.3,990.18,990.-

“เนือ่ งด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เกิดขึ้ น ทาง
บริษทั ฯ จะช่วยเหลือตามสถานการณ์น้นั ๆ อย่างเต็มกาลังสุดความสามารถ แต่ถา้ มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือทีเ่ พิม่ เติม
ขึ้ นมา ทางบริษทั ฯ ขออนุญาตคิดตามทีเ่ กิดขึ้ นจริง ขอบคุณค่ะ”
**ราคาทีเ่ สนอเช็คตัว๋ เครือ่ งบินและสถานะห้องว่าง ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565
หากต้องการคอนเฟิ ร์มการเดินทางกรุณาเช็คกับทางบริษทั อีกครั้ง**
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ภูเก็ต ( นา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ เครื่อง 20 กิโลกรัม )
2. ค่ารถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทุกแห่ง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เป็ นไปตามกรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผ้ ูเดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้ องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับชาวต่างชาติ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจา ท่านละ 7,500 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่าน ไม่ร่วมการเดินทางพร้อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในส่วนนั้นๆ ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิ์ใดๆ กับทางบริษัทได้
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด (ยกเว้ นเงินมัดจา)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุก
กรณี
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้ องมีผ้ ูเดินทาง จานวนตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา
ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

