
 

 

 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง  

ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ตลุาคม 2563 

 

 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

04-06 / 05-07 / 06-08 / 07-09 

11-13 / 12-14 / 13-15 / 14-16          

15-17 / 19-21 / 20-22 / 25-27 

26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 

 

08-10 / 09-11 / 10-12  

16-18 / 17-19 / 18-20 

30 ต.ค. – 01 พ.ย.   

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 

21-23 / 22-24 

23-25 / 24-26 

ภเูก็ต 3 วนั 2 คืน 

 



ก าหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2563 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ธนัวาคม 2563 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินภเูก็ต – วดัพระทอง – ยา่นตึกเกา่ – 

วดัฉลอง – แหลมพรหมเทพ – โรงแรมท่ีพกั     

 อาหาร -/กลางวนั/- 

04.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู เคานเ์ตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู3 น าท่านเช็คอินรบัตัว๋เครือ่งบิน 

06.10 น. เหินฟ้าบินตรงส ู ่เมืองภเูก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ300 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินจงัหวดัภเูก็ต  

 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู เคานเ์ตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู3 น าท่านเช็คอินรบัตัว๋เครือ่งบิน 

08.20 น. เหินฟ้าบินตรงส ู ่เมืองภเูก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ302 

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินจงัหวดัภเูก็ต  

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาขึ้นเครือ่งบิน น ้าหนกัรวมไม่เกนิ 7 กิโลกรมั 

 

 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 04-06 / 

05-07 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 

11-13 / 12-14 / 15-17 / 16-18 / 

17-19 / 18-20 /22-24 / 23-25 / 

24-26 / 25-27 / 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 

06-08 / 07-09 / 13-15  

14-16 / 21-23 / 26-28 / 

28-30 / 27-29 

19-21 /  20-22 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 13-15 

14-16 / 15-17 / 16-18 / 17-19 

20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 

07-09 / 08-10  

09-11 /  18-20  

19-21  

04-06 / 05-07 / 06-08 

10-12 / 11-13 / 12-14 

24-26 / 25-27 / 26-28 

27-29 / 28-30 / 29-31 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 



หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้

นัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

 

หมายเหต ุก่อนการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถต ูป้รบั

อากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวัก่อนการเดินทาง 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางออกจากสนามบินภเูก็ต น าท่านเดินทางเขา้นมสัการ วดัพระทอง หรือ วดั

พระผดุ เป็นวดัเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงวดัหน่ึงในจงัหวดัภเูก็ต วดัน้ีมีพระพทุธรปูผดุ ข้ึนจากพ้ืนดินเพียงครึ่ง

องค ์เม่ือคราวศึกพระเจา้ปะดงุ ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขดุ พระผดุเพ่ือ

น ากลบัไปพม่า แต่ขดุลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้งละความพยายาม ต่อมาชาวบา้น ไดน้ า

ทองห ุม้พระพทุธรปู ท่ีผดุจากพ้ืนดินเพียงครึ่งองค ์ดงัปรากฏอย ู่จนถึงปัจจบุนั เจา้เมืองจึงสัง่ใหท้ า

หลงัคา กนัแดดและฝน ประชาชนเรยีกว่า " พระผดุ" 

 

น าท่านเขา้ชม ยา่นตึกเกา่เมืองภเูก็ต เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ท่องเท่ียวส าคญัในจงัหวดัภเูก็ต ท่ีใหเ้ราด่ืม

ด ่าไปกบัความสวยงามของอาคารสไตลชิ์โน โปรตกุีส ท่ีตัง้เด่นเป็นสง่าตลอดสองฝ่ังถนน 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย  น าท่านเขา้เยี่ยมชม วดัฉลอง หรือ วดัไชยธาราราม เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาในจงัหวดัภเูก็ต 

เป็นวดัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามท่ีสดุในภเูก็ต วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงจากความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจา้อาวาสวดัฉลอง ไม่เฉพาะชาวภเูก็ตเท่านัน้ท่ีเคารพ และ นบัถือใน

ความศักด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อแช่ม 

ช่ือ เ สียงของหลวงพ่อแ ช่มไกล

ออกไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

มาเลเซีย ปีนงั   

 

หลงัจากนัน้น าท่านชม แหลมพรหม

เทพ จดุชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึง

ของภเูก็ต อย ู่ทางตอนใต้ของเกาะ

ภเูก็ต ถา้ใครอยากเดินส ารวจแหลม

พรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึง

ปลายแหลม  มีทาง เ ดินลง ไป ท่ี

ดา้นลา่ง เม่ือลงไปท่ีดา้นลา่งจะเห็นน ้าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซดัเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟอง

สีขาวดสูวยงามแหลมพรหมเทพ มีลกัษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีตน้ตาลข้ึนท่ีแหลมพรหมเทพ

เป็นจ านวนมาก แต่ช่วงหลงัมีตน้ตาลท่ีหกัลม้ลงหลายตน้จากลมท่ีพดัมาแรง เม่ือยืนท่ีแหลมพรหมเทพ

มองออกไปท่ีทะเลจะเห็นเกาะแกว้นอ้ย – เกาะแกว้ใหญ่ อย ูเ่บ้ืองหนา้ และทางดา้นขวาจะเป็นหาดในหาน 

มีเรอืยอรช์จอดลอยล าอย ูเ่ป็นจ านวนมาก (ไม่ไดอ้ย ูช่มพระอาทิตยต์กน ้า) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

 

พกัท่ี  ป่าตอง เบย ์ฮิลล ์รสีอรท์  หรอืระดบัเทียบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมท่ีพกั ในใบนดัหมาย) 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืซ้ือทวัรเ์สรมิอาหาร เชา้/-/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท่้านไดอิ้สระพกัผ่อน

ไดอ้ยา่งเต็มท่ี หรอืซ้ือทวัรเ์สรมิ 

  

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

 

 



ทวัรเ์สรมิ เรอืลอ่งเรอืหางยาว ชมความงามอ่าวพงังา พรอ้มอาหารบนเกาะปันหยี 

ราคาท่านละ 999 บาท  (เดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทวัรเ์สรมิ เรอืยอรช์ ไปด าน ้าท่ี เกาะเฮ พรอ้มอาหารค ่า บนเรอืยอรช์ พรอ้มชมพระอาทิตยต์กน ้า ราคา

ท่านละ 1,699 บาท  (เดินทางขัน้ต ่า 20 ท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

พกัท่ี  ป่าตอง เบย ์ฮิลล ์รสีอรท์  หรอืระดบัเทียบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมท่ีพกั ในใบนดัหมาย) 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลเจา้กิ้วเท้ียนเกง้ – รา้นเครือ่งประดบัไขม่กุ – รา้นเสื้อยดืภเูกต็ 

– รา้นของฝาก – สนามบินภเูกต็ – สนามบินสวุรรณภมิู   

 อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้ใหท่้านไดอิ้สระพกัผ่อนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

 

11.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเช็คเอา้ท ์ออกจากโรงแรม  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ ศาลเจา้กิ้

วเท้ียนเกง้ เป็นศาลเจา้อีกแห่ง

ห น่ึ ง ท่ี อย ู่ ใ นตัว เ มื องภ ูเ ก็ ต 

ตั้ ง อย ู่ บ ริ เ วณปลายแหลม

สะพานหิน จากประวัติท่ีจารึก

ไวใ้นแผ่นหินหนา้ศาลเจา้ระบวุ่า 

พระนางกิ้ วเ ท้ียนลื้ อ ซ่ึงเป็น

เทพเจ้าชั้นผ ูใ้หญ่ฝ่ายศาสนา

เต๋า ในสมยัของพระเจา้เหลือง 

ไดบ้อกผ่านรา่งทรงของท่านว่า 

ตอ้งการท่ีจะใหจ้ดัตัง้ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพ่ือท่านจะได ้ช่วยปกปักรกัษาค ุม้ครองลกูหลานชาว

ภเูก็ตไม่ใหพ้บกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ ต่าง ๆ โดยท่านไดเ้ลือกบริเวณปลายแหลมสะพานหิน เป็นท่ี

ส าหรบัศาลเจา้จึงมีการด าเนินการกอ่สรา้งตัง้แต่ปี 2539 จนแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2540 

น าท่านชมความงามของ รา้นเครื่องประดบั

ไข่มกุอันดามัน อัญมณีแห่งทะเลภเูก็ต ท่ีมี

ความสวยงามไม่แพ้ท่ีไหน ภเูก็ตเป็นแหล่ง

ผลิตไข่มกุน ้าเค็มท่ีมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ

ไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี

เหมาะสมกบัการเพาะเลี้ยงท าใหอ้ญัมณีเม็ด

กลมแวววาวน้ีกลายเป็นอีกหน่ึงอตัลกัษณข์อง

จงัหวดัภเูก็ต  

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม รา้นเส้ือยืด

เมืองภเูก็ต และ รา้นของฝากพ้ืนเมืองเมือง

ภเูก็ต ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้ส ูส่นามบิน

ภเูก็ต 

20.00 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ311 

21.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

22.00 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ313 

23.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 



หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ู่กบัสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีอย ู่ นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

ก าหนดการเดินทาง ตลุาคม 2563   

เด็กไมมี่เตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน วนัธรรมดา ราคา  4,500 บาท 

       วนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์ราคา  6,500 บาท 

 วนัหยดุ ราคา  8,500 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,900 บาท 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

04-06 / 05-07 / 06-08 / 07-09 

11-13 / 12-14 / 13-15 / 14-16          

15-17 / 19-21 / 20-22 / 25-27 

26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 

 

08-10 / 09-11 / 10-12  

16-18 / 17-19 / 18-20 

30 ต.ค. – 01 พ.ย.   

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 

21-23 / 22-24 

23-25 / 24-26 

4,999 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 



 

ก าหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2563 
 

 

 

เด็กไมมี่เตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน วนัธรรมดา ราคา  4,500 บาท 

       วนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์ราคา  6,500 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,900 บาท 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ธนัวาคม 2563 

 

 

เด็กไมมี่เตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน วนัธรรมดา ราคา  4,500 บาท 

       วนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์ราคา  6,500 บาท 

 วนัหยดุ ราคา  8,500 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,900 บาท 

 

 

** เด็กทารก อายรุะหว่าง 6 เดือน – 2 ขวบ ราคา 1,900 บาท ** 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 04-06 / 

05-07 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 

11-13 / 12-14 / 15-17 / 16-18 / 

17-19 / 18-20 /22-24 / 23-25 / 

24-26 / 25-27 / 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 

06-08 / 07-09 / 13-15  

14-16 / 21-23 / 26-28  

28-30 / 27-29 

19-21 /  20-22 

4,999 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 13-15 

14-16 / 15-17 / 16-18 / 17-19 

20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 

07-09 / 08-10  

09-11 /  18-20  

19-21  

 

04-06 / 05-07 / 06-08 

10-12 / 11-13 / 12-14 

24-26 / 25-27 / 26-28   

27-29 / 28-30 / 29-31 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 

      4,999 บาท 6,999 บาท     8,999 บาท 



 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครือ่งบิน ไป-กลบั น ้าหนกัถือข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระท่ีจะถือข้ึนเครือ่งบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเล็บ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

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

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และผ ูช่้วยมคัคเุทศก ์ 

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผ ูเ้ดินทาง 

 

ราคาคา่บรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

ภายในประเทศ 

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป 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 

 

ส่ิงส าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดห้ามน าติดตัวขึ้น เคร่ืองบิน  ห้ามน า

โทรศัพทม์ือถือ ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใส่

กระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 



 

การเตรยีมตวัส าหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

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

พลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งน าของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

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

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

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 


