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DE076 : ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี อ่าวมาหยา ล่องอ่าวพังงา ภูเก็ตแฟนตาซี แหลมพรมเทพ หาดป่าตอง 3 วัน 2 คืน (DD)
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต

07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 (บริการอาหารเช้า แบบ Snack Box S&P
มื้อที่ 1)

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7502

10.45 น.

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต
เดินทางไป วัดพระทองหรือวัดพระผุด
วัดพระทองหรือวัดพระผุดวัดที่มีพระประธานไม่เหมือนวัดอื่น คือพระประธานจะมีลักษณะ เพียงครึ่งองค์
ดูคล้ายโผล่ขึ้นมาจากดิน จนชาวบ้านเรียกกันมานานว่า "พระผุด" นอกจากพระผุดแล้วยังมี “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน”
เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของวัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แหลมหินซีฟู้ด สุดยอดอาหารซีฟู้ด
พาท่านนั่งรถ ชมบรรยากาศอาคารภายในตัวเมืองภูเก็ต
ตัวเมืองภูเก็ต ส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ
ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตก หรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส"
โดยมีลักษณะตัวอาคารที่มีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้าง หน้าต่างประตูเป็นไม้ลายฉลุ ปัจจุบันจะพบเห็นตึกเหล่านี้บริเวณ
ถนนพังงา ถลาง เยาวราช ดีบุก และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
จากนั้นนำท่านสู่ วัดฉลอง เชิญท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่ม, หลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต
จากนั้นนำท่าน ชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เลื่องชื่อและชัดเจนที่สุดในจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากเป็นแหลมสูงชัน ยื่นออกไปในทะเลมองเห็นทัศนียภาพเป็น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี ชมสวนสนุกคุณหนูเกมส์ การละเล่นพื้นเมืองของไทย ผสมผสานกับ สไตล์ต่าง ประเทศ
รับประทานอาหารค่ำ International Buffet Dinner ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง
ชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ ที่ผสานเทคโนโลยีการแสดงระดับโลก
จนกลายเป็นเอกลักษณ์สุดยอดการแสดงเพียงหนึ่งเดียวในโลก สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นตะลึงกับ เทคนิคอิลลูชั่น
(illusion) มิติมายากลลวงตายิ่งใหญ่ ร่วมผจญภัยกับหนุมานและเหล่าทหารวานร ชมเทคนิคการระเบิดเพลิงอันน่าตื่นใจ
และพบความอัศจรรย์กับภาพอันน่าพิศวงที่ปรากฏตรงหน้า เมื่อช้างถูกเสกลอยขึ้นมาบนอากาศ และหายวับไปในชั่วพริบตา
จบการแสดงนำพาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก นำท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก Kalim Resort หรือเทียบเท่า
หาดป่าตอง ที่ได้ชื่อว่าเป็นหาดทรายสวยที่สุดของภูเก็ต มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวใน ระดับโลก
หาดทรายสีขาวสะอาดทอดตัวยาวออกไปสุดสายตาตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างนี้
เป็นเสน่ห์ของหาดป่าตองที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ท่องราตรียามค่ำคืนที่หาดป่าตอง
สีสันของเมืองภูเก็ต

วันที่ 2

เกาะพีพี - อ่าวลิง - เกาะไข่นอก

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.

นำท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี
เดินทางถึงเกาะพีพีเล แวะ อ่าวลิง (Monkey
Bay) สนุกกับการว่ายน้ำชมปะการังและปลาที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การดำน้ำ
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เดินทางถึง อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร เรื่อง เดอะบีช
และสามารถถ่ายภาพชมความสวยงามของหาดและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางไปชม อ่าวโละซามะ ซึ่งมีลัษณะคล้ายประตูและ ถ่ายภาพธรรมชาติ แวะชม อ่าวปิเละ
ซึ่งที่นี้ท่านจะได้พบกับความอัศจรรย์ของสระน้ำที่สรรค์สร้างมาจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมถ่ายภาพอันสวยงาม และชม
ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่ได้รัการสัปทานในการเลี้ยงรังนกนางแอ่น
เดินทางถึง เกาะพีพีดอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังรับประทานอาหารมีเวลาเดินเล่นบนเกาะพีพีดอน

13.30 น.

เดินทางไป เกาะไข่นอก ท่านสามารถเล่นน้ำหรือ ให้อาหารปลาได้ที่ชายหาด
เกาะไข่นอกเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวและงดงามที่สุดเกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล
มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าเกาะเหมาะแก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้
เป็นจุดที่ดีในการ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น (Snorkeling) ชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ภูเก็ต นำท่านกลับสู่ที่พัก (ถ้าเดินทางโดยเรือใหญ่ จะไม่ได้แวะเกาะไข่)

19.00 น.

พร้อมกันที่ล๊อบบี้ นำท่านรับประทานอาหารเย็น
พัก Kalim Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

พังงา - เขาตะปู -เขาตะปู - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

พบกันที่ล๊อบบี้พร้อมสัมภาระเพื่อทำการเช็คเอาท์
เดินทางไป พังงา
ถึง พังงา นำท่านลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกาง
ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชม เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007
ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านชม ถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผาและหุบเขา
หรือเกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ เช่น เขาหมาจู เขาช้าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไป เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำชุมชนมุสลิมที่สร้างอยู่กลางทะเล
นอกจากนั้นท่านสามารถเดินชมบรรยากาศในตลาดและวิถีชีวิตของคนภายในหมู่บ้าน เลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นบ้าน
อาหารแห้ง หรือของที่ระลึกต่างๆ

15.00 น.

เดินทางไป สนามบินภูเก็ต

16.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอเรียนไทย เที่ยวบินที่ OX8222

18.20 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
• รถรับส่งและเดินทางท่องเที่ยวตลอดรายการ ตามที่รายการระบุ
• อาหาร ตามที่ระบุ
• ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต ชั้นประหยัด
• ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร
และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
การยกเลิกการเดินทาง
• การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น
บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
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ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การเลื่อนการเดินทาง
• ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
ลักษณะทริป
• สัมผัสไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ บรรยากาศเมืองเก่าภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพ พักที่หาดป่าตอง เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
• รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
• ไฟฉาย
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
• ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

www.doubleenjoy.com

