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เรีียนรู้และเข้าถึึง
ศาสตร์ของกััญชา

- โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางภูเก็ต -

เปดิโลกทัศน์ใหม่ ๆ กับ Cannabis Phuket By HHT 
เรียนรู้และเข้าถึงศาสตร์ของกัญชาท่ีกำาลังเปน็กระแส

เช่ียวกรากอยู่ในเวลาน้ี พร้อมเวิร์กชอป ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ
ดินแดนซ่ึงได้สมญาว่าไข่มุกแห่งอันดามัน ด่ืมด่ำาอารยธรรม

เปอรานากัน ชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตยลความงามของ
สถาปตัยกรรมชิโน-โปรตุกีส อ่ิมอร่อยกับเมนูสุขภาพ 
สนุกสนานผจญภัยกระตุ้นต่อมอะดรีนาลีนกับกิจกรรม

ทางทะเลและผ่อนคลายด้วยสปา ครบถ้วนทุกรสชาติของความสุข
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วันที่ 1 
HERBAL HEALTH – CANNABIS 
มหัศจรรย์ศาสตร์แห่งกัญชา Cannabis Phuket By HHT

เช้า    • เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูเก็ต Cannabis 

    Phuket By HHTศูนย์การเรียนรู้ว่าด้วยกัญชาครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

เที่ยง  • รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสมุนไพร

บ่าย   • เช็กอินเข้าที่พัก ณ ลักซูรีโฮเทลยอดเยี่ยม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำากิจกรรมเพื่อสุขภาพสปากัญชา

เย็น   • รับประทานอาหารเมนูสุขภาพ ณ ที่พัก 

วันที่ 2 
RELAX – LEISURE  
เร้าใจสนุกกับกิจกรรมผจญภัย
และกิจกรรมทางทะเล

เช้า    • รับประทานอาหาร ณ ที่พัก

 • ทำาโปรแกรมเพื่อสุขภาพ สปา ณ ที่พัก หรือเลือก

    กิจกรรมทัวร์อื่น ๆ

    A : Yacht กิจกรรมทางทะเล บานาน่าบีช 

           เกาะเฮ + อาหารกลางวัน

    B : Speed boat กิจกรรมทางทะเล บานาน่าบีช  

           เกาะเฮ + อาหารกลางวัน

    C : สปา ณ โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา     

    D : ผจญภัยท่ีหนุมานเวิลด์ + อาหารกลางวัน   

                      ณ ห้องอาหาร Tree Monkey

เย็น   • เช็กอินเข้าพัก ณ ลักซูรีโฮเทลยอดเยี่ยม ภูเก็ต 

    แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดในยาง 

 • รับประทานอาหารเมนูสุขภาพ ณ ที่พัก
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วันที่ 3 
COOKING CLASS. FOOD & CULTURAL TOUR 
สัมผัสอารยธรรมเปอรานากัน ชมย่านเมืองเก่า อิ่มอร่อย
และเรียนรู้เมนูเพ่ือสุขภาพ

เช้า    • รับประทานอาหาร ณ ที่พัก

 • เรียนรู้การทำาอาหารไทย Blue Elephant Cooking Class School & Restaurant

เที่ยง  • รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเพื่อสุขภาพ ณ ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต

บ่าย   • ชมเมืองเก่าฟังเรื่องเล่า จิบกาแฟ & เครื่องดื่ม ชิมอาหารท้องถิ่น แต่งกายชุดบะบ๋า-ย่าหยา 

    ถ่ายภาพในย่านเมืองเก่า และชอปปิง ที่หลาดใหญ่

เย็น   • ส่งนักเดินทาง ณ สนามบินภูเก็ต หรือที่พัก
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บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำากัด
 (+66) 88 008 2906

  Friday Trip
  fridaytrip 

บริษัท โซ แฮปป้ี จำากัด
 (+66) 94 156 1424

  So Happy
  @Sohappy

ติดต่อทัวร์
บริษัท อูดาชี จำากัด

 (+66) 85 245 2458
  Udachi Thailand
  @udachi

บริษัท ศรีดารา ทัวร์ จำากัด
 (+66) 82 365 6514, 

   (+66) 81 996 6852, 
   (+66) 81 456 4636
  ศรีดาราทัวร์ อำานาจเจริญ
  @sridaratour
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- แหล่งเรียนรู้/แหล่งปลูก/แหล่งสกัดกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ - - สปาที่ให้บริการเกี่ยวกับกัญชา-กัญชง -

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Cannabis Phuket by HHT)

าร์มปลูกกัญชาออร์แกนิกทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพ

การปลูกแบบครบวงจร และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมเพื่อเรียนรู้และทำาความเข้าใจถึง

การใช้กัญชาเพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธี

ฟ
 (+66) 81 391 9545   Cannabis Phuket by HHT

โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต 
รีสอร์ท

กผ่อนอย่างเงียบสงบและเป็นส่วนตัวบนเกาะ

สวรรค์ที่หาดลายัน ไปพร้อม ๆ กับการได้สัมผัส

ประสบการณ์การนวดสุดฟินด้วยน้ำามันกัญชา ที่อนันตรา 

สปา และเปิดประสบการณ์กิจกรรมใหม่ ๆ ในภูเก็ต

 (+66) 7631 7200

  Anantara Layan Phuket Resort

พั

สถานประกอบการน้ีมีบริการเก่ียวกับกัญชา/กัญชง
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- สถานประกอบการใกล้เคียง -
ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท 
แอนด์ สปา, ในยาง บีช

มด่ำาไปกับวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของทะเลอันดามันทีท่อดตัว

เลียบชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดภูเก็ต ให้คุณ

ได้คลายร้อนในสระว่ายน้ำากลางแจ้งขนาดใหญ่ และร่วมกิจกรรม

เพื่อสุขภาพที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ 

 (+66) 7662 5555

  Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach

ดื่

ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต
านอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองของภาคใตก้ารันตี 

ความอร่อยด้วยรางวัลมากมาย และยังมีคลาสเรียนทำา

อาหารไทยแบบมืออาชีพ โดยเชฟมากประสบการณ์ที่จะแบ่งปัน

เคล็ดลับในการทำาอาหารแบบใกล้ชิด

 (+66) 7635 4355

  Blue Elephant Phuket

ร้

ปาที่สวยงามแปลกตาและโดดเด่นไม่เหมือนใคร 

เน้นการใช้สีเทอร์ควอยซ์และสีขาวเป็นกิมมิกหลัก 

นอกจากนั้นยังมีเรนเชาเวอร์กลางแจ้งแบบคู่ ห้องอบตัว

แบบไทย และสระน้ำากลางแจ้งขนาดใหญ่

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์
โคฟว สปา   

ส
 (+66) 7633 7777

  Oasis Spa (Turquoise Cove Spa, Kamala)
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- แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง -

มผัสความสวยงามของทะเลภูเก็ตที่ยังคงความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ด้วยสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุดฮิตอย่างเกาะเฮ มีทั้งการดำาน้ำาดู

ปะการังน้ำาตื้น พายเรือคายัก กระโดดร่มลอยฟ้า และอีก

มากมาย

บานาน่าบีช เกาะเฮ

สั

 (+66) 81 391 9545
  Banana Beach

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิกของอาคาร

ตึกแถวสไตล์ชิโนยูโรเปียนที่ยังคงกลิ่นอายของ

วันวานเคียงคู่ไปกับความเจริญของชุมชนเมืองได้อย่าง

ลงตัว สัมผัสการหลอมรวมความเป็นไทย จีน และมลายู

เข้าด้วยกัน

 (+66) 7635 4355

  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เ

หนุมานเวิลด์        
ลกแห่งการผจญภัยที่นักท่องเที่ยวหัวใจอนุรักษ์

จะต้องประทับใจไม่รู้ลืม มาพร้อมกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบสำาหรับทุกคนในครอบครัวพร้อม

อุปกรณ์ทันสมัยที่มีความปลอดภัยในระดับสากล

 (+66) 62 979 5533

  Hanuman World

โ
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