Fly Me to Phuket 3 วัน 2 คืน
ภูเก็ต หรรษา ไข่มุกอันดามัน 3 วัน 2 คืน
สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ซิต้ ทัี วร์ – ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ – เกาะพีพี – ล่องอ่าวพังงา
โดยสายการบินไทยสมายส์ TG
หรือ บางกอกแอร์เวย์ PG

ชวนคุณร่วมสัมผัสและดืม
่ ด่ำ่ กับบรรยำกำศทะเลกระบี่

ด้วยแพ็คเก็จราคาสุดพิเศษ พร้อมการบริการระดับพรีเมี่ยม
กาหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ถึง 31 มีนาคม 2562
ราคานี้ เดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้ นไป - สามารถอยูเ่ พิ่มได้

ราคานี้ ยกเว้นช่วงเทศกาล และ วันหยุด LONG WEEKEND โปรดสอบถามค่ะ

แพ็คเก็จรวม : ตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ + ที่พกั 2 คืน + อาหาร 6 มื้อ +
ทัวร์เกาะพีพี และ ล่องอ่าวพังงา + รถรับส่งสนามบิน +
ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ– ซิต้ ทัี วร์ภเู ก็ต–ภูเก็นแฟนตาซีโชว์
..............
..............

CHECK IN ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง ด้วยตนเอง
เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายส์ (TG) หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)
ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต โดยเที่ยวบินไทยสมายส์ TG หรือ บางกอกแอร์เวย์ (PG)

เที่ยวบินขาไป เลือกได้ดงั นี้ :PG 289
PG 271
PG 275
PG 924
WE 283
WE 273
TG 201
TG 203

BANGKOK – PHUKET
BANGKOK – PHUKET
BANGKOK – PHUKET
BANGKOK – PHUKET
DONMUANG – PHUKET
BANGKOK – PHUKET
BANGKOK – PHUKET
BANGKOK – PHUKET

06.25 – 07.50
08.05 – 09.30
10.00 – 11.25
12.25 – 13.50
09.25 – 10.45
10.30 – 11.55
07.40 – 09.05
08.30 – 09.55

*********************************************************************************************

เที่ยวบินขากลับ เลือกได้ดงั นี้ :PG 274
PG 909
PG 286
PG 278
PG 280

PHUKET – BANGKOK
PHUKET – BANGKOK
PHUKET – BANGKOK
PHUKET – BANGKOK
PHUKET – BANGKOK

14.40 – 16.05
16.10 – 17.35
17.25 – 18.50
19.05 – 20.30
22.10 23.35

WE 284
PHUKET – DONMUANG
11.30 – 12.55
WE 286
PHUKET – DONMUANG
17.05 – 18.30
WE 276
PHUKET – BANGKOK
17.15 – 18.40
WE 280
PHUKET – BANGKOK
21.10 – 22.35
WE 290
PHUKET – DONMUANG
21.35 – 23.00
TG 216
PHUKET – BANGKOK
16.25 – 17.50
TG 222
PHUKET – BANGKOK
20.35 – 22.00
*********************************************************************************************
………………….
เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้ อที่ 1)
นาท่านเดินทางนมัสการพระพุทธรูปทองคาที่มีลกั ษณะโผล่ขนมาจากพื้
ึ้
นดินเพียงครึ่ งองค์
ที่ วัดพระทอง หรือ ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระผุด
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตัวเมืองภูเก็ต ผ่านชมอนุ สาวรียท์ า้ วเทพกษัตริยแ์ ละท้าวศรีสุนทร ชม
ทัศนี ยภาพบนยอดเขารัง ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองภูเก็ตได้เป็ นอย่างดี ชมวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้ นเมือง และบ้านเรือนที่มีสถาปั ตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ตัวอาคาร
จะมีลกั ษณะเป็ นแบบยุโรป แต่จะตกแต่งประตู หน้าต่าง ด้วยไม้แกะสลักแบบจีน ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณ์ของตัวเมืองภูเก็ต
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือชาว
พื้ นเมืองเรียกว่า เม็ดกาหยี ชมวิธีการสาธิตการกะเทาะเม็ดมะม่วง แวะชมสินค้าที่รา้ นขายของ
ที่ระลึกที่ทาจากเปลือกหอย ชมไข่มุกสีทอง ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต
นาท่านนมัสการรูปปั้ นของหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลี้ อม ณ วัดฉลอง
ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็ นอย่างมาก
แล้วนาท่านสัมผัสธรรมชาติทอ้ งทะเลอันสวยงามบนจุดชมวิวที่ แหลมพรหมเทพ หรือ
แหลมเจ้า ซึ่งถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่ งของประเทศไทย และให้ท่านได้อิสระเพื่อ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ระดับ 3 หรือ 4 ดาว
17.20 น.
นาท่านสู่ หาดกมลา ซึ่งเป็ นตั้งของอัครสถานความบันเทิงระดับโลก “ภูเก็ตแฟนตาซี”
พร้อมรับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารมโนราห์ทอง(มื้ อที่ 2)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วังไอยรา เชิญท่านเพลิดเพลินกับการแสดงชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่ตระการตา ชม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการแสดงระดับโลก ชมมายากล
ลวงตาอันยิ่งใหญ่ และหรรษากับคาราวานช้างหลายสิบเชือกบนเวที

22.30 น.

วันที่ 2
เช้า

นาท่านกลับเข้าสู่ที่พกั โรงแรม

ทัวร์ดาน้ าดูปะการังเกาะพีพี 1 วัน (เรือปรับอากาศ)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 3)

กลางวัน
บ่าย

คา่

นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี เที่ยวชมรอบเกาะพีพีเล ชมความ
สวยงามของอ่าวมาหยา ซึ่งเป็ นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม น้ าทะเลสีมรกต ใส
สะอาด และเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “The Beach” ทาให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
นาท่านสู่ “อ่าวโละซามะ” ซึ่งเป็ นอ่าวที่มีแนวปะการังสวยที่สุดของเกาะพีพีเล ชมทะเลใน”ปิ
เล๊ะ” ซึ่งเป็ นลากูนที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสูงชันโดยรอบ น้ าทะเลใสประดุจกระจก ผ่านชมถ้า
ไวกิ้ งหรือถ้ารังนก ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเกาะนี้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เคย
ประพาส และตั้งชื่อถ้านี้ ใหม่วา่ “ถา้ พระยานคร” จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เกาะพีพีดอน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเกาะพีพี (มื้ อที่ 4)
เจ้าหน้าที่สาธิตการสวมหน้ากากดาน้ า จากนั้นให้ท่านได้ดาน้ าชมปะการังหลากสีสนั และหมู่
ปลาเล็กใหญ่ เวียนว่ายมาทักทายท่านด้วยความประทับใจมิรลู ้ ืม หรือเล่นน้ าบริเวณชายหาด
หรือจะออกกาลังกายด้วยการเดินขึ้ นเขาสู่จุดชมวิวิ พีพีวิวพ้อยท์ ชมหาดสองหาดที่คอดเว้า
เข้าหากัน ที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับฝั ่งภูเก็ต.../.... ส่งเข้าโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านกลับเข้าสู่ที่พกั โรงแรม
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เช้า

ภูเก็ต- ล่องอ่าวพังงา – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ จ.พังงา ผ่านสะพานสารสิน ที่มีประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับความรักของ
หนุ่ มสาวคู่หนึ่ ง ถึงท่าเรือ นาท่านลงเรือเพื่อล่องอ่าวพังงา ชมความงามธรรมชาติของแนวป่ า
โกงกางดึกดาบรรพ์ อันอุดมสมบูรณ์ ตลอดแนวชายฝั ่ง อาทิเช่น ต้นโกงกาง, แสม, ลาพู ฯลฯ
ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่กว่า 40 เกาะที่มีรูปร่างแปลกตาตั้งตระหง่าน อยูเ่ หนื อทะเล
ทอง
นาท่านชมถา้ ลอด ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากน้ าทะเลกัดเซาะภูเขาหินปูน จน
ทะลุกลายเป็ นถ้าขนาดใหญ่ ภายในถ้าท่านจะได้ชมความสวยงามอ่อนช้อยของหินงอก หิน
ย้อยระย้าตลอดแนวยาว 70 เมตร กว้าง 20 เมตร โดยการนัง่ เรือเข้าไปในถ้า
ชมความแปลกตาของเขารูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เขาหมาจู ที่มีลกั ษณะเหมือนหมาจูกาลัง
หมอบเห็นส่วนตัว ลาตัว และหางเป็ นพู่ เขาพิงกัน มีลกั ษณะเป็ นเขา 2 ลูกมาพิงกัน ลักษณะ
ของเขาที่พิงกันนี้ เรียบเหมือนกับใครเอามีดมาปาด ส่วนเขาตะปู เป็ นเขาลูกเล็กอยูด่ า้ นหลัง
ของเขาพิงกัน เป็ นความงามของธรรมชาติและเป็ นสิ่งที่แปลและหาดูได้ยาก แวะชมสัมผัสชีวิต
จริงกลางทะเลของชาวหมูเ่ กาะปั นหยี ซึ่งเป็ นชุมชนชาวมุสลิมกว่า 200 หลังคาเรือนที่อาศัย
อยูก่ ลางน้ า
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้ อที่ 6)
อิสระให้ท่านได้ชมความเป็ นอยูข่ องชาวเกาะปั นหยี และเลือกซื้ อของฝาก อาหารทะเลแห้ง
ฯลฯ สมควรแก่เวลานาท่านแวะชมเขาเขียน ภาพเขียนสีโบราณ จากนั้นนาท่านกลับสู่ จ.ภูเก็ต
………… ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายส์ / บางกอกแอร์เวย์
………… เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจยิ่ง

หมายเหตุ
กำหนดกำรเดินทำงนี้ อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของหมูค่ ณะ เวลำ สภำพกำร
จรำจร และสภำพภูมอิ ำกำศในขณะนัน้ ตำมควำมเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ผูจ้ ดั สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่เป็ น
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี้ ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นประการสาคัญ

Fly Me to Phuket 3 วัน 2 คืน
แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
Patong Pearl Resortel Phuket 3 Star
Days Inn Patong Beach Phuket 3 Star
Extra Night อยู่ต่อเพิ่ม ท่ำนละ (ต่อ คืน)

Ibis Phuket Patong

3 Star

Extra Night อยู่ต่อเพิ่ม ท่ำนละ (ต่อ คืน)

พักห้องละ 2-3ท่าน

ราคาท่านละ
13,500.1,300.14,500.1,600.-

Thara Patong Beach Resort
Patong Beach Hotel

4 Star

4 Star

Extra Night อยู่ต่อเพิ่ม ท่ำนละ (ต่อ คืน)

Duangjitt Resort & Spa Patong 4 Star
Extra Night อยู่ต่อเพิ่ม ท่ำนละ (ต่อ คืน)

14,900.1,900.15,900.2,300.-

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(PG) / การบินไทยสมายส์ (TG) / แอร์เอเชีย (FD) / ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) / นกแอร์ (DD) ตามเลือก
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3. น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 ก.ก.
4. ค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน ตามที่ท่านเลือก หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 -3 ท่าน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 6 มื้ อ
6. รายการทัวร์ ตามโปรแกรม
7. มัคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญงาน
8. ค่าธรรมเนี ยมเข้าอุทยาน ฯ (ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน)
9. ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสัง่ พิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และคนขับเรือ
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ตอ้ งการออกใบกากับภาษี )
สิ่งที่แนะนาให้ตดิ ตัวไปด้วย: ผ้าขนหนู, ชุดว่ายน้ า หรือ ดาน้ า , ครีมกันแดด, หมวกและแว่นตากันแดด,
กล้องถ่ายรูป

