
 
 

ภเูก็ต  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน ไทยเวยีดเจท็ บินตรง ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

 
 

ก าหนดการเดินทาง กรกฏาคม : 6-8 /7-9/8-10/10-12/ 13-10/14-16/15-17/17-19/20-22/21-23/22-

24/24-26/27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค. 

สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-

26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-19/21-

23/22-24/23-25/25-27/28-30 

**หมายเหต:ุ พเีรยีดสแีดง เพิม่ท่านละ 1,500 บาท** 
 



 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิภเูกต็ – ย่านตกึเกา่ – วดัฉลอง – วดันาคเกดิ – โรงแรม

ที่พกั        อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครือ่งบนิ 

07.30 น. เหริฟ้า บนิตรงสูเ่มืองภเูกต็ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

09.00 น. เดินทางถงึ เมืองภูเกต็ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบินภูเกต็ เดินทางเขา้ชม ย่าน

ตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอกีหน่ึงแลนดม์ารค์ท่องเที่ยวส าคญัในจงัหวดัภูเก็ต ที่ใหเ้ราด่ืมด า่ไปกบัความ

สวยงามของอาคารสไตลชิ์โนโปรตกุสีที่ต ัง้เด่นเป็นสงา่ตลอดสองฝัง่ถนน 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าท่านเขา้เยี่ยมชม วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจงัหวดัภเูกต็ เป็น

วดัที่มีประวตัิความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงจากความ

ศกัด์ิสทิธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจา้อาวาสวดัฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเกต็เท่านั้นที่เคารพ และ นับถอืใน

ความศกัด์ิสิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ช่ือเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบา้นอย่าง

มาเลเซยี ปีนงั   



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ วดันาคเกดิ เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีร ีหรอื พระ

ใหญ่ พระพทุธรูปประจ าเมืองภูเกต็ เป็นพระพทุธรูปสขีาวขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ บนยอดเขานาค

เกิด สถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 

ชาวต่างชาติข้ึนมาชมความงามของพระพทุธรูป ร่วมท าบุญทางพทุธศาสนา ชมววิเกาะภูเกต็ เป็นจ านวน

มาก 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮลิล ์รสีอรท์  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พกั   

       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อน

ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 



 
 

บ่าย  น าท่านเที่ยวชม หาดป่าตอง เป็นหาดที่คกึคกัที่สุดในภูเกต็ เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บรเิวณ

ชายหาดมีเตียงผา้ใบและร่มหลากสอียู่ตลอดทัง้แนว ใกลก้บัชายหาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร บาร ์

เบยีรแ์ละแหลง่ชอปป้ิง ถา้ใหเ้ปรยีบเทยีบหาดแห่งน้ีกค็งคลา้ยกบัพทัยา เหมาะส าหรบันกัท่องเที่ยวที่ชอบ

แสงส ี 

 

หลงัจากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมววิพระอาทติยต์กดินที่สวยงามแห่งหน่ึงของภูเกต็ อยู่ทาง

ตอนใตข้องเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนใหน้ัง่ชมพระอาทิตยต์กดิน ถา้ใครอยากเดิน

ส ารวจแหลมพรหมเทพกส็ามารถเดินไปไดถ้งึปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ดา้นลา่ง  



 
 

เม่ือลงไปที่ดา้นล่างจะเห็นน ้ าทะเลสเีขียวมรกต เวลามีคลื่นซดัเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสขีาวดู

สวยงามแหลมพรหมเทพ มีลกัษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีตน้ตาลข้ึนที่แหลมพรหมเทพเป็น

จ านวนมาก แต่ช่วงหลงัมีตน้ตาลที่หกัลม้ลงหลายตน้จากลมที่พดัมาแรง เม่ือยืนที่แหลมพรหมเทพมอง

ออกไปที่ทะเลจะเหน็เกาะแกว้นอ้ย – เกาะแกว้ใหญ่ อยู่เบื้องหนา้ และทางดา้นขวาจะเป็นหาดในหาน มี

เรอืยอรช์จอดลอยล าอยู่เป็นจ านวนมาก 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 
 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮลิล ์รสีอรท์ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – รา้นของฝาก – วดัพระทอง – สนามบนิภเูกต็ – สนามบนิสุวรรณ

ภมูิ      อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนไดอ้ย่างเตม็ที่  

09.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเช็คเอา้ท ์ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางเขา้ชมรา้นของฝากเมืองภูเก็ต 

ไดแ้ก ่รา้นไข่มกุ รา้นมะม่วง รา้นรงันก รา้นขนมของฝากพื้นเมือง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าท่านเขา้กราบขอพร ณ วดัพระทอง หรอื วดัพระผุด เป็นวดัเก่าแกท่ี่มีช่ือเสยีงวดัหน่ึงในจงัหวดัภูเกต็ 

วดัน้ีมีพระพุทธรูปผุด ข้ึนจากพื้นดินเพียงครึ่งองค ์เม่ือคราวศึกพระเจา้ปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง 

พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุด พระผุดเพือ่

น ากลบัไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูง

แตนไล่ต่อย จนตอ้งละความพยายาม ต่อมา

ชาวบา้น ไดน้ าทองหุม้พระพุทธรูป ที่ผุดจาก

พื้ นดินเพียงครึ่งองค์ ด ังปรากฏอยู่จนถึง

ปจัจุบนั ต านาน สมยัก่อน มีเด็กผูช้ายคนนึง 

จูงควายไปกลางทุ่ง ตามค าส ัง่พ่อแม่ ไปเจอกบั

หลกัอยู่หลกัหน่ึง โดยหารูไ้ม่ว่า เป็นหลกัอะไร แต่ก็น าควายมา ผูกไวก้บัหลกันั้น และไปวิ่งเล่นตาม

ประสา ตกเย็นกลบัถงึบา้น เด็กกล็ม้เจบ็ไขแ้ละตายไป ส่วนควายกต็ายโดยไม่ทราบสาเหตุ พ่อของเด็ก

ฝนัถงึสาเหตุที่ลูกชายและควายตาย เพราะลูกชายไปผูกเชือกล่ามควายไวก้บัพระเกตมุาลา รุ่งข้ึนจงึไปดู 

กต็รงกบัที่ฝนั เจา้เมืองถลางส ัง่ใหขุ้ด แต่เกดิความมหศัจรรย ์มีตวัต่อแตนออกมาอาละวาด เจา้เมืองจงึ

ส ัง่ใหท้ าหลงัคา กนัแดดและฝน ประชาชนเรยีกวา่ " พระผุด" 



 
 

 

   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนิภเูกต็ 

21.20 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

22.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ราคาค่าบริการทวัร ์

ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง 
เดก็ไม่มีเตียง (พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียว 

4,999 บาท 4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 
 

**หมายเหต:ุ พเีรียดสแีดง เพิ่มท่านละ 1,500 บาท** 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 

ก าหนดการเดินทาง กรกฏาคม : 6-8 /7-9/8-10/10-12/ 13-10/14-16/15-17/17-19/20-22/21-23/22-

24/24-26/27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค. 

สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-

26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-19/21-

23/22-24/23-25/25-27/28-30 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่ภเูกต็ จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 



 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส ำคญั ของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน หา้ม

น าโทรศัพทม์ือถือ ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึ้น

เคร่ืองบิน หรือน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 

 

กำรเตรยีมตวัส ำหรบัผ ูโ้ดยสำรกอ่นเดินทำงออกจำกสนำมบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดนิทาง (ตอ้งบรรจถุงุซิบ

พลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมำยเหต ุกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 


