The Most Romantic Phuket Community-Based Tourism
The community-based tourism done by local villagers for sustainable community.

Profit goes to support
children-in-need in
Mai Khao area via
Baan Ar-Jor Foundation.

Even for the well-versed traveler, Mai Khao Community presents an entirely new & exotic experience. As you stroll across romantic Sarasin Bridge
via Morgan Villagers’ long-tail boat, traversing the undeniably hospitable local people way of living, you'll witness nods to early Phuket era around
the beachfront area. Visit the most romantic historical Chino-Colonial mansion. Irresistible option for lunch or dinner at Toh Daeng, the only vintage
dining experience in Phuket that source 100% raw food material from local communities guaranteed by Michelin Guide Thailand 2022. Don’t miss.
All is definitely social media-worthy photo op!
Reservation: Baan Ar-Jor Museum Home.

062-459-8889

Visit our website. www.baanarjor.com

Program
9:30
10:00

The Most Romantic Phuket Community-Based Tourism
The community-based tourism done by local villagers for sustainable community.

11:00
11:30
14:00
16:15
17:00

Price per group (7% VAT excluded)
Program includes car & pickups in Mai Khao area, insurance,
refreshments, Tuk-Tuk fee, mole crab catching tool & buffalo activities.
Persons

1 Nov- 30 Apr

1 May – 31 Oct

1-4

7,000 THB.

5,500 THB.

5-6

8,000 THB.

6,500 THB.

7-8

8,500 THB.

7,000 THB.

Extra 1,500 THB/ 2 hrs money-can’t-buy trip for sun setting at Andaman
Sea by sea people, Morgan Villager’s long-tail fisherman boat
For horse riding, pay directly to Phuket Riding Club
(1 hour 1,200 THB 1.5 hours 1,700 THB per person)

15.00
16:15
17:00

Reservation:
At least 1-2 day in advance 50% deposit. (Will prepare our best)
Full refund for cancellation at least 36 hours in advance.
50% refund for cancellation at least 12-36 hours in advance.
No refund for cancellation less than hours in advance.

19:00
21:00

Note:
All operation is done by Mai Khao Villagers. Income distribution goes
back to community & profit supports children-in-need in Mai Khao.

Pick up at hotel
Choose one option;
(1) Airplane photo op at Mai Khao Beach.
(2) Mai Khao Temple & Baan Mai Khao School.
Buffalo Hub.
Baan Ar-Jor visit + lunch at Toh Daeng.
Back to hotel + relax*.16:00 Pick up at hotel.
Mole crab catching at Mai Khao beach.
Choose one option;
(1) Salasin bridge walk + boat by Morgan villagers.
(2) Horse riding at pine trees tunnel.

Program
12:00
12:15
14:00

A: A Happy Day in Mai Khao

B: A Happy Night in Mai Khao

Pick up at hotel.
Lunch at Toh Daeng + Baan Ar-Jor visit.
Choose one option;
(1) Airplane photo op at Mai Khao Beach.
(2) Mai Khao Temple & Baan Mai Khao School.
Buffalo Hub.
Mole crab catching at Mai Khao beach.
Choose one option;
(1) Salasin bridge walk + boat by Morgan villagers.
(2) Horse riding at pine trees tunnel.
Dinner at any restaurant in Mai Khao area.
Back to hotel. End of program.

*We're aware that the weather in Phuket is hot, or wet.
What's better than a nap after lunch? Then back to enjoy
the rest of program.

There might be no chance for airplane photo op during low
season due to the wind direction.

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่โรแมนติกที่สดุ ในภูเก็ต

กำไรนำไปช่วยเหลือและให้
โอกำสเด็กๆชุมชนบ้ำนไม้ขำว

จิตอาสาเพือ่ ความยังยื
่ น

เราเชือ่ ว่าหลายคนไม่รจู้ กั ไม้ขาว ทะเลฝั ง่ เหนือทีย่ งั คงความสดของทัง้ ชายหาด ทรัพยากรต่างๆ และชุมชน การได้เทีย่ วแบบอันซีนโดยคนในชุมชน สปาทรายธรรมชาติเพือ่
ความอมตะของผิวพรรณ ถ่ายรูปกับเครือ่ งบินในมุมสะเทือนโซเชียล ล่องเรือประมงของชาวเลมอแกนและอยูบ่ นทะเลอันดามันตอนพระอาทิตย์ตกเพือ่ สุขภาพใจและความ
สมหวังในรัก จับจักจั
๊ นทะเลกั
่
บชาวบ้าน กินอาหารระดับมิชลิ นิ ในอังมอหลาว
่
คฤหาสน์รอ้ ยปี ทส่ี ดุ โรแมนติก ทีม่ เี งินมากมายแต่อาจซือ้ ประสบการณ์น้ไี ม่ได้ ห้ามพลาด!
รับประกันว่ารูปของคุณทุกรูป สะเทือนชาวโซเชี่ยลแน่นอน!
จองเลย: Baan Ar-Jor Museum Home บ้านอาจ้อ

062-459-8889

เว็ปไซด์. www.baanarjor.com

Program

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่โรแมนติกที่สดุ ในภูเก็ต

9:30
10:00

ชุมชนทาเพือ่ ความยังยื
่ นของบ้านเกิดและลูกหลาน
ราคาต่อกลุ่ม (ราคานี้ ไม่รวม 7% VAT)
โปรแกรมรวมรถรับส่งฟรีในโรงแรมพืน้ ที่ไม้ขาว ประกันการเดินทาง ไกด์ชมุ ชน
เครื่องดื่ม และค่ากิจกรรมของชุมชนในแต่ละฐาน.

11:00
11:30
14:00

จานวนคน

1 พย- 30 เมษ

1 พค – 31 ตค

16:15

1-4

7,000 บาท

5,500 บาท

17:00

5-6

8,000 บาท

6,500 บาท

7-8

8,500 บาท

7,000 บาท

บวกเพิม่ 1,500 บาท/ 2 ชม ล่องเรือประมงกับชาวเลมอแกน ชมกระชังกุง้ ถ้ายรูปกับ
ภูเก็ตล้อบเตอร์ ล่องทะเลอันดามันแบบสุดอันซีนชมพระอาทิตย์ตกบนทะเล
สาหรับขี่มา้ ชมหาดไม้ขาว พรุ และอุโมงค์ตน้ สน ชาระเงินตรงกับชมรมขี่มา้
1 ชม 1,200 บาท 1.5 บาท 1,700 บาท/ท่าน

การจอง:
จองทริป 1-2 วันล่วงหน้า มัดจา 50% ในวันจอง (ขอเตรียมตัวทาให้ดที ส่ี ุด)
คืนเงินมัดจาเต็มจานวนถ้ายกเลิกภายใน 36 ชม.
คืนเงินมัดจา 50% ถ้ายกเลิกภายใน 12-32 ชม. (เห็นใจชาวบ้านนะคะ)
ไม่คนื เงินมัดจาถ้ายกเลิกภายใน 12 ชม.ก่อนทริป (เห็นใจชาวบ้านนะคะ)

หทายเหตุ:
การจัดทัวร์จะทาโดยคนในชุมชนบ้านไม้ขาว กาไรนาไปช่วยเด็กๆทีเ่ ดือนร้อน
และต้องการโอกาสทางการศึกษา

รับทีบ่ อ้ บบีโ้ รงแรมหรือสถานทีน่ ดั
เลือกได้ 1 ฐาน
(1) ถ่ายรูปกับเครือ
่ งบินทีห่ าดไม้ขาวแบบสะเทือนโซเชียล
(2) เทีย
่ ววัดไม้ขาวหรือเยีย่ มน้องๆเด็กเล็กที่ รร บ้านไม้ขาวสุดดีต่อใจ
ควายฮับ การเลีย้ งควายของชุมชนเพื่อนาผืนสุดท้าย
ชมบ้านอาจ้อและทานข้าวเทีย่ งร้านโต๊ะแดง (มิชลิ นิ 2022)
ภูเก็ตร้อนค่ะ เรากลับทีพ่ กั และเริม่ อีกครัง้ เวลา 16:00
จับจักจั
๊ นทะเลกั
่
บชาวบ้านชายหาดไม้ขาวเพือ่ ไปทานในช่วงดินเน่อร์
เลือกได้ 1 ฐาน
(1) ลงเรือชาวเลมอแกนชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกบนทะเลอันดามัน
(2) ขีม
่ า้ ชมหาดไม้ขาวสุดเท่หก์ บั ชาวบ้านเลีย้ งม้ารอบหาดไม้ขาว

Program
12:00
12:15
14:00

16:15
17:00

19:00
21:00

A: A Happy Day in Mai Khao

B: A Happy Night in Mai Khao

รับทีบ่ อ้ บบีโ้ รงแรมหรือสถานทีน่ ดั
ชมบ้านอาจ้อและทานข้าวเทีย่ งร้านโต๊ะแดง (มิชลิ นิ 2022)
เลือกได้ 1 ฐาน
(1) ถ่ายรูปกับเครือ
่ งบินทีห่ าดไม้ขาวแบบสะเทือนโซเชียล
(2) เทีย
่ ววัดไม้ขาวหรือเยีย่ มน้องๆเด็กเล็กที่ รร บ้านไม้ขาวสุดดีต่อใจ
จับจักจั
๊ นทะเลกั
่
บชาวบ้านชายหาดไม้ขาวเพือ่ ไปทานในช่วงดินเน่อร์
เลือกได้ 1 ฐาน
(1) ลงเรือชาวเลมอแกนชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกบนทะเลอันดามัน
(2) ขีม
่ า้ ชมหาดไม้ขาวกับชาวบ้านเลีย้ งม้าสุดเทห์
ทานอาหารเย็นทีร่ า้ นโต๊ะแดงหรือร้านในละแวกไม้ขาว เช่น ตาทวย กินดี
กลับโรงแรม

