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   วนัที� �   กรงุเทพฯ - ภเูกต็  

 

ช่วงเช้า  เดนิทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ/  พรอ้มออกเดนิทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ 

 

��.�� น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ (SERVICE เริ�มที�สนามบนิภเูกต็) 

 

ช่วงเที�ยง  รบัประทานอาหารมื�อกลางวนั ณ หอ้งอาหารตู้กบัข้าว (Michelin Star)  

 ตวัแทนความอรอ่ยของจงัหวดัภเูกต็ พรอ้มตอ้นรบัทุกคนดว้ยบรรยากาศอบอุ่นเหมอืนครอบครวั และไดส้มัผสัรสชาติ
ดั �งเดมิของอาหารพื�นเมอืงที�หาทานยาก อาหารพื�นเมอืงของชาวภเูกต็อาจไมไ่ดเ้ป็นที�คุน้ตากนัมากนัก แต่รบัรองวา่

รสชาตถิูกปากคนไทยแน่นอน ซึ�งนอกจากแกงปใูบชะพลูและหมฮูอ้งที�นิยมทานกนัแลว้ ยงัมเีมนูอื�น ๆ ใหเ้ลอืกอกี

มากมาย  

 

ช่วงบ่าย เยี�ยมชมตวัเมอืง ย่านเมืองเก่าภเูกต็ ที�เตม็ไปดว้ยอาคารสไตล์ชโินโปรตุกสีตลอดสองฝั �งถนน จนเป็นเอกลกัษณ์ที�โดด

เดน่ ตกึเก่าเหล่านี�กระจายอยู่ท ั �วตวัเมอืงภเูกต็ สามารถเดนิชม นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารอรอ่ย รา้นกาแฟเก๋ รา้นคา้

ขายของที�ระลกึ ใหเ้ที�ยว ชอ้ป กนิไปอย่างเพลดิเพลนิ เมื�อมาถงึภเูกต็ การไดม้าเดนิชมเมอืงเกา่จงึเป็นกจิกรรม

ท่องเที�ยวที�ไมค่วรพลาด  อสิระในการเดนิเล่นชมตวัเมอืงเกา่ จากนั �น

เดนิทางไปสกัการะขอพระสิ�งศกัดิ �สทิธิ �ที� วดัฉลอง (หลวงพ่อแช่ม) หรอื

ชื�อที�เรยีกเป็นทางการ กค็อื วดัไชยธาราม เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงที�มชีื�อเสยีง

ของภเูกต็  ถา้ใครมา ภเูกต็จะตอ้งมาแวะนมสัการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวดั

ฉลอง เพื�อเป็นสริมิงคลแต่

ตวัเอง  ทองพระพุทธรปูและ
แมว้า่หลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นเวลานบัหนึ�งรอ้ยปีมาแลว้กต็าม 

ชื�อเสยีงเกยีรตคิณุ และบารมขีองท่านกอ็ยู่ในความทรงจําของผูค้นสบืมา 

วดัฉลองแห่งนี�ยงัเป็นที�ต ั �งของ พระมหาธาตุเจดยี์พระจอมไทยบารม ี

ประกาศเป็นที�ประดษิฐสถานของ พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ที�

นํามาจากศรลีงักา วดัฉลองแห่งนี�เป็นสถานที�ท่องเที�ยวใน ภเูกต็อกีแห่งที� ใครๆ ที�มาเที�ยวภเูกต็จะตอ้งมาวดัแห่งนี� 

หลงัจากกราบไหวข้อพระสิ�งศกัดิ �สทิธิ �ที�วดัฉลองเสรจ็สิ�นเรยีบรอ้ยแลว้  

ขอนําทุกท่านออกเดนิสูแ่หลมพรหมเทพ 

จุดชมววิพระอาทติย์ตกดนิที�สวยงามของภเูกต็ อยู่ทางตอนใตข้องเกาะ

ภเูกต็ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ � กโิลเมตร และเป็นจุดที�ใชอ้้างองิ

เวลาพระอาทติย์ตกดนิของประเทศไทย บรเิวณแหลมพรหมเทพมขีอบ

ปนูใหน้ั �งชมพระอาทติย์ตกดนิ ถ้าใครอยากเดนิสาํรวจแหลมพรหมเทพ
กส็ามารถเดนิไปไดถ้งึปลายแหลม มทีางเดนิลงไปที�ดา้นล่าง เมื�อลงไป
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ที�ดา้นล่างจะเหน็นํ�าทะเลสเีขยีวมรกต เวลามคีลื�นซดัเขา้มากระทบกอ้นหนิจะเป็นฟองสขีาวดสูวยงาม  
 

ช่วงเยน็ รบัประทานอาหารมื�อเยน็ Healthy Meal / อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 นําท่านสูท่ี�พกั ณ โรงแรม Le Méridien Phuket Beach Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีง (Standard Room) 

 
 

 

 

   วนัที� 2  ภเูกต็  (เข้ารบับริการคอรส์แห่งการฟื� นฟูและพกัผอ่น) 

 

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารมื�อเชา้ / หลงัรบัประทานอาหารเสรจ็ เดนิเล่นชม “สวนสมนุไพร” 

  
ดว้ยเจตนารมณ์ที�จะสบืสานวทิยาการดา้นสมนุไพร สวนสมนุไพรแห่งนี�เป็น

แหล่งรวบรวมพชืพนัธุ์สมนุไพรหลากหลายชนิด จดักลุ่มและจําแนกตาม

สรรพคณุในการรกัษา ภายในสวน ซึ�งแบง่สดัสว่นไวอ้ย่างน่าสนใจ ดว้ยการ

จําแนกคณุลกัษณะและสรรพคณุทางยาของ พชืสมนุไพร ที�ใชใ้นการรกัษา 

จากนั �นอสิระเดนิเล่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

จากนั �นสนุกสนานกบักิจกรรมเรียนทาํอาหาร เพลดิเพลนิกบัการเนรมติอาหารชิ�นเอก หลงัจากทุกท่านปรงุอาหารเสรจ็

เรยีบรอ้ย พรอ้มรบัประทานอาหารจากกจิกรรมเรยีนทําอาหาร ณ ห้องอาหารวงัวาริน  

     ช่วงเที�ยง       การรบัประทานอาหารมื�อกลางวนั (จากกจิกรรมเรยีนทําอาหาร) 

    ช่วงบ่าย   พาทุกท่านเชค็อนิที� อมาธารา เวลเนส รีสอรท์ / บรกิารทรตีเมน้ต์และกจิกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที�เลอืก 

โปรแกรมเพื�อปรบัสมดลุพรอ้มสง่เสรมิสขุภาพทั �งรา่งกาย จติใจ และ

จติวญิญาณ  อมาธารา เวลเนส รีสอรท์ เสนอ เวลเนส รทีรที 

โปรแกรม คอรส์ที�รวบรวมศาสตรแ์ห่งการผอ่นคลายและปรบัสมดลุ

ของรา่งกายและจติใจผา่นทางการพกัผอ่นและรบับรกิารเพื�อสขุภาพที�

รสีอรท์หรรูมิทะเลภเูกต็ โดยโปรแกรมนี�รวม หอ้งพกัที�กวา้งขวาง

พรอ้มระเบยีงสว่นตวัเหน็ววิทะเล อาหารเพื�อสขุภาพรสชาตเิยี�ยม 

ควบคูก่บัทรตีเมน้ต์และกจิกรรมเพื�อสขุภาพและความผอ่นคลาย  
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ตวัเลือกแพค็เกจ็ในการเข้ารบับริการ แบ่งเป็น � โปรแกรม (สามารถเลือกได้ � โปรแกรม เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการเข้าพกั) 
หมายเหตุ : กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที� สาํหรบัรายละเอยีดเพิ�มเตมิแต่ละโปรแกรม 

 
 

 Amatara Detox )โปรแกรมเพื�อการลา้งสารพษิออกจากร่างกายและจติใจ(  
 Amatara Yoga )โปรแกรมโยคะ(  

 Weight Management )โปรแกรมเพื�อการควบคมุนํ�าหนกั(  

 Stress and Burnout Recovery )โปรแกรมเพื�อลดความเครยีด(  

 Bespoke Wellness )โปรแกรมพเิศษเฉพาะสาํหรบับคุคลที�มคีวามตอ้งการทางดา้นสขุภาพแบบเฉพาะดา้น(  

 Spa Revive )โปรแกรมสปาเพื�อความผอ่นคลาย(  

 Amatara Active )โปรแกรมเพื�อสง่เสรมิความแขง็แรงและสมรรถภาพของรา่งกาย(  

 Holistic Vitality Program )โปรแกรมเพื�อการฟื�นฟูสขุภาพแบบองคร์วม(  

          

ช่วงคํ�า รบัประทาน Wellness Cuisine ณ หอ้งอาหาร Retreat   / อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 นําท่านสูท่ี�พกั ณ อมาธารา เวเนส รีสอรท์ (Bay View Suite Room)   

                                      

   วนัที� 3 - 4 ภเูกต็  (เข้ารบับริการคอรส์แห่งการฟื� นฟแูละพกัผ่อน) 

 

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารมื�อเชา้เพื�อสขุภาพ / บรกิารทรตีเมน้ต์และกจิกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที�เลอืก 

  

  ช่วงเที�ยง รบัประทานอาหารมื�อกลางวนั Wellness Cuisine ณ หอ้งอาหาร Retreat     



5 
 

ช่วงบ่าย เขา้รว่มกจิกรรมและโปรแกรมที�เลอืก / พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  

ช่วงคํ�า รบัประทานอาหารมื�อเยน็ Wellness Cuisine ณ หอ้งอาหาร Retreat     

–– 

 นําท่านสูท่ี�พกั ณ อมาธารา เวเนส รีสอรท์ (Bay View Suite Room)  

 

 

 

 

 

 
 

  วนัที� 5  ภเูกต็ – กรงุเทพฯ 

 

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารเชา้เพื�อสขุภาพ / เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตภิเูกต็ (จบ Service สนามบนิภเูกต็)  

 พรอ้มออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 จบโปรแกรมการเดินทาง  
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กาํหนดการเดินทาง และอตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

** บรกิารรถตูพ้รเีมี�ยม � คนั สาํหรบัลูกคา้จํานวน � ท่านขึ�นไป ** 

** ราคานี�ไมร่วมตั �วเครื�องบนิเดนิทาง กรงุเทพ-ภเูกต็ 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื�อโควิด-��  

 ตรวจวดัอุณหภูมริา่งกายกอ่นออกเดนิทาง   

 พ่นนํ�ายาฆา่เชื�อโรคภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ พรอ้มเจลแอลกอฮอล์ ท่านละ � ชดุ  
 คนขบัรถสวมใสห่น้ากากอนามยัในการทํางานตลอดทั �งการเดนิทาง  

 
 

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทางในช่วงภาวะโควิด-��  

 สมาชกิทุกท่านตอ้งสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  

 กอ่นขึ�น-ลงรถทกคุร ั �ง ทางบรษิทัจะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืฆา่เชื�อโรคดว้ยเจลแอลกอฮอล์บนรถ   

 ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดยีว  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัราคากรณีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามที�ตกลง  

 

อตัรานี�รวม 

 รถโดยสารขนาด ��ที�นั �ง ท่องเที�ยวตามรายการ พรอ้มนํ�าดื�ม หน้ากากอนามยั และเจลแอลกอฮอลล์ 

 โรงแรมหอ้งพกั � คนื ตามโปรแกรม 

 อาหารเชา้ � มื�อ / อาหารกลางวนั � มื�อ / อาหารเยน็ � มื�อ 

 เจา้หน้าที�ใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพกอ่นหลงั-เขา้โปรแกรม Retreat  ณ อมาธารา เวลเนส รสีอรท์ 

 คา่ผา่นทาง คา่นํ�ามนั และประกนัอุบตัเิหต ุ

 
 
 
 

วนัออกเดนิทาง 
ผูเ้ดนิทาง                 

12 – �� ท่าน 

ผูเ้ดนิทาง                 

9 – �� ท่าน 

ผูเ้ดนิทาง                 

� – 8 ท่าน 

ผูเ้ดนิทาง                 

� – 5  ท่าน 

ผูเ้ดนิทาง                 

�  ท่าน 

พกัเดี�ยว  

(เพิ�ม) 

�� พ.ย. - �� ธ.ค. ���� 52,500 52,500 54,500 54,500 55,500 �,��� 

�� ธ.ค. – �� ม.ค. ���� 55,900 56,500 58,500 58,900 60,500 14,��� 

�� ม.ค. – �� ก.พ. ���� 

�� ก.พ. – �� ม.ีค. ���� 51,900 51,900 52,900 53,900 56,500 �,��� 

�� – �� ก.พ. ���� 54,900 55,500 56,500 57,500 58,500 ��,��� 

�� เม.ย. – �� ต.ค. ���� 51,500 51,900 52,500 53,900 54,500 �,��� 
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สิทธิที�จะได้รบัในการเข้าพกัที� อมาธารา เวสเนส รีสอรท์ 

 

 หอ้งพกัตามประเภทหอ้งที�เลอืก  

 รถรบัสง่ระหวา่งสนามบนินานาชาตภิเูกต็และ อมาธารา เวลเนส รสีอรท์ 

 อาหารเพื�อสขุภาพรสชาตเิยี�ยมจํานวน 3 มื�อต่อวนั หรอืเซต็อาหารสาํหรบัโปรแกรมดทีอ็กซ์  

 การเขา้รบัคําปรกึษาทางดา้นสขุภาพกบัผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นสขุภาพกอ่นเริ�มโปรแกรม (60 นาท)ี 

 การเขา้รบัคําปรกึษาทางดา้นสขุภาพกบัผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นสขุภาพหลงัเขา้รบับรกิาร (30 นาท)ี 

 การตรวจวดัความดนั 

 การตรวจวดัความสมดลุทางดา้นกายภาพ (30 นาท)ี 

 บรกิารทรตีเมน้ต์และกจิกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที�เลอืก *สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

 

อตัรานี�ไม่รวม 

 ตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ 

 เจา้หน้าที�ยกกระเป๋าภายในโรงแรม ทปิ คา่ใชจ้่ายสว่นตวั และคา่บรกิารสว่นอื�นที�ไมไ่ดร้ะบบุนแผนการเดนิทาง 

 

อมาธารา เวสเนส รีสอรท์ 
 

 โปรแกรมรทีรที บรกิารทรทีเมนต์ความงาม กายภาพบาํบดั และการฝึกสอนสว่นบุคคล นอกเหนือจากที�ระบุบนโปรแกรมที�

ลูกคา้เลอืก ไมไ่ดถู้กรวมอยู่ในโปรแกรมที�จดัไวใ้ห ้ซึ�งหากท่านใดสนใจรบับรกิารเพิ�ม จะมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิ ขอ้เสนอนี�ไม่

สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชั �นหรอืส่วนลดอื�นได ้

 

ตวัเลือกเสริม 

 

 หอ้งพกั ณ โรงแรมอพัเกรดประเภทอื�น 

 
 

หมายเหต ุ 

 การเดนิทางในแต่ละครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารครบตามจํานวนที�ระบุไวต้ามเงื�อนไข   

 บรษิทัมสีทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรเ์มื�อเกดิเหตสดุวสิยั หรอืเหตกาุรณ์บางประการ   

 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในกรณีที�เกดิขนึจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํส ั �งของ

เจา้หน้าที�รฐั และอื�นๆที�อยู่นอกเหนือ   

 บรษิทัไมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทั �งทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกทําลาย การส�ูหาย ความ

ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ  

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัไมม่สีทิธใินการใหส้ญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อํานาจของบรษิทักํากบัเท่านั �น  

 เมื�อท่านนออกเดนิกบัทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิาร ไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมใดๆ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ                           
ถอืวา่ถ่านสละสทิธิ � ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมวา่กรณีใดทั �งสิ�น   

 
 

 


