
ภเูก็ต  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ 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. 

สิงหาคม : 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-

17/16-18/18-20/21-23/22-24/23-25/25-27/28-30 

**หมายเหต:ุ พีเรียดสีแดง เพ่ิมท่านละ 1,500 บาท** 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด  

โรงแรมที่พกั                                                          อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ น าท่านเช็คอินรบัตัว๋เครื่องบิน 

07.30 น. เหิรฟ้า บินตรงสู่เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ 



09.00 น. เดินทางถึง เมืองภูเก็ต หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบินภูเก็ต เดินทางเขา้ชม 

ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ท่องเที่ยวส าคญัในจงัหวัดภูเก็ต ที่ใหเ้ราดื่มด า่ไป

กบัความสวยงามของอาคารสไตลชิ์โนโปรตุกีสที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตลอดสองฝัง่ถนน 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  น าท่านเขา้เยี่ยมชม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจงัหวัด

ภูเก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต วัดแห่งน้ีมี

ช่ือเสียงจากความศกัด์ิสิทธ์ิของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจา้อาวาสวดัฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเก็ตเท่านั้น

ที่เคารพ และ นับถือในความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อแช่ม ช่ือเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึง

ประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งมาเลเซีย ปีนงั   



จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ วดันาคเกิด เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ 

พระใหญ่ พระพุทธรูปประจ  าเมืองภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ บนยอด

เขานาคเกิด สถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาว

ไทย และ ชาวต่างชาติข้ึนมาชมความงามของพระพุทธรูป ร่วมท าบุญทางพุทธศาสนา ชมวิวเกาะ

ภูเก็ต เป็นจ  านวนมาก 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยูใ่นรายการเที่ยว) 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮิลล ์รีสอรท์  หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พกั  

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้ิสระ

พกัผ่อนไดอ้ย่างเต็มที่ 

 น าท่านเที่ยวชม หาดป่าตอง เป็นหาดที่คึกคกัที่สุดในภูเก็ต เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

บริเวณชายหาดมีเตียงผา้ใบและร่มหลากสีอยู่ตลอดทั้งแนว ใกลก้ับชายหาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 



รา้นอาหาร บารเ์บียรแ์ละแหล่งชอปป้ิง ถา้ใหเ้ปรียบเทียบหาดแห่งน้ีก็คงคลา้ยกับพทัยา เหมาะ

ส าหรบันกัท่องเที่ยวที่ชอบแสงสี  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  ใหท้่านอิสระพกัผ่อน  หรือซ้ือทวัรเ์สริม ลองเรือยอรช์ ด าน ้า ชมปะกาลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทวัรเ์สริม เรือยอรช์ ไปด าน ้าที่ เกาะไข่ พรอ้มอาหารค า่ บนเรือยอรช์ พรอ้มชมพระอาทิตยต์กน ้า  

ราคาท่านละ 1,599 บาท  (เดินทางขั้นต  า่ 20 ท่าน) 

 

 

 

 

 

 



หลงัจากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตยต์กดินที่สวยงามแห่งหน่ึงของภูเก็ต 

อยูท่างตอนใตข้องเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนใหน้ัง่ชมพระอาทิตยต์กดิน ถา้ใคร

อยากเดินส ารวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปไดถ้ึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ดา้นล่าง 

เม่ือลงไปที่ดา้นล่างจะเห็นน ้าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคล่ืนซัดเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสี

ขาวดูสวยงามแหลมพรหมเทพ มีลกัษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีตน้ตาลข้ึนที่แหลมพรหม

เทพเป็นจ านวนมาก แต่ช่วงหลงัมีตน้ตาลที่หกัลม้ลงหลายตน้จากลมที่พดัมาแรง เม่ือยืนที่แหลม

พรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแกว้นอ้ย – เกาะแกว้ใหญ่ อยูเ่บ้ืองหนา้ และทางดา้นขวา

จะเป็นหาดในหาน มีเรือยอรช์จอดลอยล าอยูเ่ป็นจ  านวนมาก 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยูใ่นรายการเที่ยว) 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮิลล ์รีสอรท์ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – รา้นของฝาก – วดัพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบิน

สุวรรณภูมิ      อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระพักผ่อนไดอ้ย่าง

เตม็ที่  

09.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเช็คเอา้ท์ ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางเขา้ชมรา้นของฝากเมือง

ภูเก็ต ไดแ้ก่ รา้นไข่มุก รา้นมะม่วง รา้นรงันก รา้นขนมของฝากพ้ืนเมือง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 



บ่าย  น าท่านเขา้กราบขอพร ณ วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด เป็นวดัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงวดัหน่ึงในจงัหวดั

ภูเก็ต วัดน้ีมีพระพุทธรูปผุด ข้ึนจากพ้ืนดินเพียงครึ่งองค ์เม่ือคราวศึกพระเจา้ปะดุง ยกพลมาตี

เมืองถลาง พ.ศ. 2328 

ทหารพม่าพยายามขุด 

พระผุดเพ่ือน ากลบัไปพม่า 

แตขุ่ดลงไปคราวใด ก็มีฝูง

แตนไล่ต่อย จนต้องละ

ความพยายาม  ต่ อม า

ชาวบ้าน ได้น าทองหุ ้ม

พระพุทธ รูป  ที่ ผุ ดจาก

พ้ืนดินเพียงครึ่งองค์ ดัง

ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน 

ต  า น า น  ส มั ย ก่ อ น  มี

เด็กผูช้ายคนนึง จูงควายไปกลางทุ่ง ตามค าสัง่พ่อแม่ ไปเจอกับหลกัอยู่หลกัหน่ึง โดยหารูไ้ม่ว่า 

เป็นหลักอะไร แต่ก็น าควายมา ผูกไวก้ับหลักนั้น และไปว่ิงเล่นตามประสา ตกเย็นกลับถึงบา้น 

เด็กก็ลม้เจ็บไขแ้ละตายไป ส่วนควายก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ พ่อของเด็กฝันถึงสาเหตุที่ลูกชาย

และควายตาย เพราะลูกชายไปผูกเชือกล่ามควายไวก้บัพระเกตุมาลา รุ่งข้ึนจึงไปดู ก็ตรงกบัที่ฝัน 

เจา้เมืองถลางสัง่ใหขุ้ด แต่เกิดความมหศัจรรย ์มีตวัต่อแตนออกมาอาละวาด เจา้เมืองจึงสัง่ใหท้  า

หลงัคา กนัแดดและฝน ประชาชนเรียกว่า " พระผุด"   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่สนามบินภูเก็ต 

21.20 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ 

22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง 
เด็กไม่มีเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน) 
พกัเดี่ยว 

20-22 กรกฎาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

21-23 กรกฎาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

22-24 กรกฎาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

24-26 กรกฎาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

27-29 กรกฎาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

28-30 กรกฎาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

31 ก.ค. – 01 ส.ค. 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

03-05 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

05-07 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

07-09 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

10-12 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 



11-13 สิงหาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

14-16 สิงหาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

17-19 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

18-20 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

19-21 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

21-23 สิงหาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

24-26 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

26-28 สิงหาคม 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

28-30 สิงหาคม 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

01-03 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

02-04 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 กนัยายน 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

07-09 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

08-10 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 



09-11 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

11-13 กนัยายน 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

14-16 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

15-17 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

16-18 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

18-20 กนัยายน 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

21-23 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

22-24 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

23-25 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 กนัยายน 

2563 
6,499 บาท 6,099 บาท 1,300 บาท 

28-30 กนัยายน 

2563 
4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

 

** เด็ก INF ราคา 1,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้า

อากาศ และปัจจยัอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั น ้าหนกัถือข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถือข้ึนเครื่องบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเล็บ วตัถุไวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่ภูเก็ต จ  านวน 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตัิการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่า

ซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

ราคาค่าบริการน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน ภายในประเทศ 

ตลอดเท่ียวบิน ทั้งขาไป และขากลบั 

15 กิโลกรมั 860 บาท 

20 กิโลกรมั 946 บาท 

25 กิโลกรมั 1,160 บาท 

30 กิโลกรมั 1,802 บาท 

35 กิโลกรมั 2,144 บาท 

40 กิโลกรมั 2,658 บาท 

 



สิ่งส  าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดหา้มน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน หา้มน า

โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง รุ่น กาแล็กซ่ี โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึ้ นเคร่ืองบิน 

หรือน าใส่กระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 

การเตรียมตวัส าหรบัผูโ้ดยสารก่อนเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวท่ีอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

(ตอ้งบรรจุถุงซิบพลาสติกใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรุณาถอดเส้ือคลุม และอุปกรณอิ์เลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึ้ นเคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีที่จ  าเป็นตอ้งน าของเหลวถือข้ึนเครื่อง *** 

- น าของเหลวบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสสามารถเปิดปิดถุงได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบของ

เจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร หรือ นอ้ยกวา่ (น ้าหนักรวมไมเ่กิน 1 ลิตร) 

- ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุของเหลวสามารถถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ท่านต่อ 1 ใบเท่าน้ัน 

 
       
 
 

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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