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กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเก็ต - วัดไชยธาราราม – พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี 

จุดชมวิวกังหันลม – ชมพระอาทิตย์ตกดิน แหลมพรหมเทพ 
1 

- L D 

09:30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดภูเก็ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

10:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ภูเก็ต เกาะสวรรค์ส าหรับนักเดินทาง เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตส าหรับการมาสัมผัสบรรยากาศของทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทัง้ที่เที่ยว ชายหาดรมิทะเล  

เกาะน้อยใหญ่ที่น้ าทะเลสวยใสหาดทรายขาว จุดชมวิวทางทะเลที่สวยงาม สถานทีท่างวัฒนธรรมทีท่รงคุณค่า ที่ส าคัญยังขึ้นชื่อในเร่ืองอาหารอร่อยอีกด้วย 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ 

สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3  

สายการบิน Nok Air 

DD7502 

เครื่อง  Boeing 737-800 

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

 
เที่ยวบินขาไป   DMK - HKT DD7502 เวลา 09:30 น. - 10:55 น. 

เที่ยวบินขากลับ HKT – DMK DD7515 เวลา 17:00 น. – 18:20 น. 

 

เดินทางสู.่.. วัดไชยธาราราม 

หรือวัดฉลอง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต 

ไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีชื่อปรากฏในหลักฐานบันทึก

รัชกาลที่3 และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไชยธาราราม วัดฉลอง

เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของ "หลวงพ่อแช่ม" หรือ "พระครูวิสุทธิ

วงศาจารย์ญาณมุณี" บริเวณของวัดฉลอง ภาพที่เราจะได้เห็นคือแรง

ศรัทธาจากผู้คนมากมาย ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมากราบไหว้สักการะอยู่ไม่ขาดสาย ซึ่งเมื่อเข้าสู่

ถึงเขตวัด สิงที่จะได้ยินอยู่เป็นระยะๆคือเสียงจุดประทัดแก้บน  เล่ากัน

ว่าในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการ

รักษาโรค แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้วแต่เร่ืองราว

ความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและ

เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารซีฟู๊ด(1) 



 

 

 

 

  

จุดชมวิวกังหันลม เป็นจุดชมวิวทีส่วยติดอันดับต้นๆในทางใตข้องภเูก็ต อยู่ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยและหาดในหาน ที่น่ีมีวิวที่สวยอากาศ
ดีและเป็นแลนมาร์คทีอ่ีก1จดุ จุดชมวิวเล็กๆ มกีังหันสขีาวสูง ได้ฟลิเหมือนอยูต่่างประเทศ ในช่วงไฮซซีัน่จะมีนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและตา่งชาติเป็นจ านวนมาก เพือ่

ขึ้นมาดพูระอาทิตย์ตกดินและถ่ายรูป เป็นอีกจดุชมวิว 1 ทางเลอืกทีม่าภูเก็ตแล้วตอ้งห้ามพลาด 

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” จากพม่า น้ าหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ 135 ตัน ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขา

นาคเกิด ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อมาก็ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่า “พระ

พุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจ าเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  
 

ท่าเรืออ่าวฉลอง  นั่งเรือยอร์ช คาตามาลัน - เกาะเฮ - เกาะราชา ด้าน้้าดูปะการัง - ชายหาดเกาะราชา –  

กิจกรรมตกปลาบนเรือ 
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ค่้า... บริการอาหารค่ า เมนูอาหารเซ็ต(2) 
 

พักที่ Deevana Patong Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
 

แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สะกดทุกสายตา แหลมพรหมเทพเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหน่ึงของ
ภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมี

ขอบปูนให้น่ังชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยากเดินส ารวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลมมีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ า

ทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน บนเรือยอร์ช คาตามาลัน(4) 

พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเลระหว่างเดินทาง 

น าท่านสู.่.. ท่าเรืออ่าวฉลอง ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดย เรือยอร์ช คาตามาลัน  
เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ าตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นแนวยาว น้ าทะเลใส และเหล่าปลาน้อยใหญ่หลากสีสันสวยงาม เช่ น ปลา

ผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร อิสระท่านพักผ่อนเล่นน้ า นอนอาบแดดตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับหาดทรายสีขาวและน้ าทะเลสวยงาม หรือจะเลือก

สนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ ามากมาย เช่น ด าน้ าลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล , เรือลากร่ม และเรือลากกล้วย  

(กิจกรรมกีฬาทางน้้า ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) 

 



 

 

  

 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส - ช้อปปิ้งร้านของฝากเมืองภูเก็ต –  

ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  
 

ด้าน้้าดูปะการัง เกาะราชา มีหาดทรายขาวสะอาดและละเอียด น้ าทะเลใสสะอาดสีฟ้าสวยงามมาก เกาะราชามีพื้นราบและเนินเขา ชาวบ้านบนเกาะ
ราชาท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้  ส่วนพื้นที่ราบที่อยู่ติดทะเลชาวบ้านและนักลงทุนได้พัฒนาบางส่วนเป็นที่พักและร้านอาหารส าหรับรองรับนักเดินทาง 

จุดด าน้ าของเกาะราชามีทั้งหมด 3 จุด คือ อ่าวคอนแค,อ่าวหลา(จุดด าน้ าที่สวยที่สุด),และอ่าวสยาม ปัจจุบันเกาะราชาได้กลายเป็นแหล่งด าน้ าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ทะเลอันดามัน เพราะน้ าทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี บริเวณเกาะราชามีปะการังที่มีความสวยงามและสัตว์น้ าต่างๆที่หายากต่างจากจุดด าน้ าอื่ นๆ เช่น ปะการังเขา

กวาง และปะการังสกุลแข็งชนิดต่างๆ ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาหมึกยักษ์ หลังจากตื่นตาตื่นใจกับการด าน้ าแล้วพาท่านขึ้นบนเกาะราชา เพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดบนเกาะราชา 

พักที่ Deevana Patong Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
 

จากนั้นออกเดินทางจากเกาะราชา สนุกกับกิจกรรมตกปลาบนเรือยอร์ชสุดหรู และชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดระหว่างทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง 
 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
 



 

 

 

  

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว เมืองภูเก็ตไม่ได้เป็น

เมืองท่องเที่ยวชายทะเลเหมือนทุกวันน้ี แต่เป็นเมืองที่มี

ทรัพยากรแร่ธาตุเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะแร่ดีบุก 

ท าให้มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเข้าภูเก็ต

มาร่วมลงทุนในเหมืองแร่และมีชาวจีนมาเป็นแรงงาน 

บ้างก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นนายเหมือง พ่อค้า ซึ่งท าให้

เมืองภูเก็ตมีวัฒนธรรมแบบตะวันตก และจีนผสมอยู่

ด้ วย การส ร้ า งบ้ าน ในตอน น้ันจึ งผสมผสาน

สถาปัตยกรรมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน กลายเป็น

สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ค าว่าชิโน (Sino) 

แปลว่าจีน ส่วนโปรตุกีส ก็คือประเทศโปรตุเกสในทวีป

ยุโรป เมื่อรวมเป็นชิโนโปรตุกีสก็เป็นสถาปัตยกรรมที่

ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปได้อย่างลงตัว อิสระท่าน

เดินชม ถ่ายภาพที่ระลึก ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร

หลายร้าน ช่วยเพิ่มสีสันให้ย่านเมืองเก่ามีชีวิตชีวา 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน “ภูเก็ตไทยหัว” ที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่เรียนรู้เรื่องราวของ

ชาวจีน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติและที่มาของชาวจีน ที่อพยพและย้ายถิ่นเข้ามาอยู่จังหวัดภูเก็ต  ให้ลูกหลานคนจีนคนไทยรู้จักที่มาของ

บรรพชนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงและเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจความเป็นอยู่ พฤติกรรมและอุปนิสัย

ของชาวภูเก็ต รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต 



 

 

 

  

น้าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
ระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

17.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKAIR DD7515 

18.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

ช้อปปิ้งร้านของฝากเมืองภูเก็ต เลือกซื้อของฝากติดมือติดมือกลับบ้าน ภูเก็ตมีของขึ้นชื่อให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ าพริก

กุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง ค่ัวกลิ้ง อาหารทะเลสดแปรรูป เม็ดกาหยี ขนมบี้ผ่าง อ่านต่อได้ที่ และขนมเต้าส้อ ขนมพื้นเมืองของชาวภูเก็ตแท้ๆ ไม่เพียงแต่อาหาร

พื้นเมืองเท่าน้ันแต่ยังมีสินค้าที่ระลึกและอัญมณีจากภูเก็ตให้ท่านได้ช้อปชิมชิลก่อนกลับกรุงเทพอีกด้วย 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

สูงสุด - ต่้าสุด 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 
10,777 2,500 35℃ - 28℃ 

19 – 21 พฤศจิกายน 2563 

(วันหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ) 
12,777 2,500 35℃ - 28℃ 

20 – 22 พฤศจิกายน 2563 

(วันหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ) 
12,777 2,500 35℃ - 28℃ 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 9,777 2,500 35℃ - 28℃ 

05 – 07 ธันวาคม 2563 

(วันชาติไทย/วันหยุดชดเชย) 
12,777 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
12,777 2,500 33℃ - 24℃ 

26 – 28 ธันวาคม 2563 10,777 2,500 33℃ - 24℃ 

 

แพ็คเก็จทัวร์ ราคา 6,777 บาท  (ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินแล้ว) 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป 

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 1,977 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมส้าหรับเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับและไกด์น้าเที่ยว 400 บาท /ทริป/ท่าน** 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และช้าเงินระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนท้าการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท้าการจอง 

 

เงื่อนไขการช้าระเงินและข้อก้าหนดในการรับบริการ  

- ช้าระเต็มจ้านวน หลังการจองภายใน 2 วัน พร้อมส้าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทอ่งเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น  

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชนขอ์งท่านทีจ่องทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ชา้ระเงินภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

- มัคคุเทศก์ หรอืพนักงานตัวแทนของทางบริษทัฯ ไม่มอี้านาจในการให้ค้าสญัญาใดๆแทนบริษทัฯ และไมร่ับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- เมื่อท่านช้าระค่าทัวรก์ับทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลง รับทราบยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถ 

เปลี่ยน ผู้เดินทางได้ โดยแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันกอ่นวันน้าเที่ยว หรือ เลือ่น การเดินทางโดยแจ้งไมน่้อยกว่า 10 วันกอ่นวันน้าเที่ยว  

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้่วมเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวัดอณุหภมูิร่างกาย การขึ้น-ลง รถทุกครั้ง 

- ขออนญุาต งดรับประทานอาหาร - ขนม ทุกชนิดบนรถ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบัชั้นประหยัด (Economy Class) พรอ้มน้้าหนักกระเป๋าตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ รวมทั้งค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในหอ้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 

- ชาวต่างชาติตอ้งช้าระเพ่ิม 1,500 บาท/ท่าน 

 


