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กราบขอพรหลวงพอ่แชม่ ณ วดัฉลอง / วดัพระทอง / วดัพระใหญ ่

พกัโรงแรมอมารปีา่ตอง ระดบั 5 ดาว 

เดนิทางไดต้ัง้แต ่2 ทา่น ขึน้ไป 

ใชร้ถตู ้VIP 9 ทีน่ัง่ คนขบัชำนาญการดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 

กำหนดการเดนิทาง: พฤศจกิายน 64 - มนีาคม 65 

 



 
 

BCK-PCK ภเูกต็ ปา่ตอง 3วนั2คนื พ.ย.64-ต.ค.65 
 

 

วันแรก สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง - มาดูบัวคาเฟ่ - วัดฉลอง - วัดพระใหญ่ 
......... น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต บริการโดยรถตู้ + คนขับรถชำนาญทางคอย

บริการตลอดการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระทอง (วัดพระ
ผุด) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่
ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต ใกล้ถนนเทพกระษัตรี  

 จากนั้นนำท่านไป คาเฟ่สุดชิคของภูเก็ต Ma Doo Bua Café (มาดูบัวคาเฟ่) 
ช่ือของคาเฟ่นี้เป็นภาษาไทยและมีความหมายตรงตัวเลยน้ันคือชวนเรามาดูสระ

บัวสวยๆกัน มีการตกแต่งคาเฟ่สไตล์แ บบไทย เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้
เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัวและลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่าน
อาหารและเครื่องดื่มสไตล์พืน้เมืองฟิวช่ัวนั่นเอง “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นท
ตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธ์ุบัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในตระกูลของบัวมีขนาดใหญ่ถึง1.5เมตร บัวนี้ถูกตั้งช่ือตามพระราชินีนาถ 
‘วิกตอเรีย’ แห่งเกาะอังกฤษ เพราะว่าประสบความสำเร็จในการนำบัวไปปลูกใน
ประเทศอังกฤษ (ไม่สามารถจองท่ีนั่งได้ ต้องดูคิวหน้างานอีกคร้ัง) 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 
นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วัดฉลอง หรือช่ือที่เรียกเป็นทางการว่า วัดไชย
ธาราม เป็นวัคู่บ้านคู่เมืองที่มีช่ือเสียงของภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะ
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล เรื่องราวความศักดิ์สิ ทธ์ิ 
กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญบารมีและเมตตาธรรมทีสู่งส่งของหลวงพ่อทำให้มี
ผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอ
ปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทอง
พระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็
ตาม ช่ือเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา 
จากนั้นนำท่านไป พระใหญ่เมืองภูเก็ตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบ
ร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) 
จากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 
2,500 ตารางเมตร ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลกะ
รน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งต่อมาก็ได้รับการถวายพระนาม จากสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธ
มิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราต้ังให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมอืงภูเกต็ เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยนายสุพร วนิชกุล ประธานดำเนินการ
จัดสร้างเป็นผูร้ับนมัสการสนองพระ เดชพระคุณ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า
สู่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง
ของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ   2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระ
อาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยากเดินสำรวจ
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แหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียว
มรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาว 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ 
  นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก อมารี ป่าตอง ท่ีพักระดับ 5 ดาว 
วันสอง  อิสระท่องเท่ียวในภูเก็ต / สามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำในภูเก็ตเพ่ิมได้ 
เช้า  รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 อิสระท่องเท่ียวในภูเก็ต วันนี้สามารถใช้รถตูไ้ด้ประมาณ 10-12 ชม 
 หรือสามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำเพ่ิมเติมได้จะมี 
 1.โปรแกรมเกาะรอก - เกาะห้า เดย์ทริป ราคา 2,400 บาท / ท่าน ออกเฉพาะ วันเสาร์ 
 2.โปรแกรมเกาะพีพี - อ่าวปิเละ - เกาะไผ่ ราคา 1,800 บาท / ท่าน ออกทุกวัน 
 3.โปรแกรมเกาะพีพี - อ่าวปิเละ - เกาะไข่ ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกทุกวัน 
 4.โปรแกรมเกาะเจมส์บอนด์ - เกาะไข่  ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกเฉพาะวันพุธ , วันเสาร์ 
ท่านสามารถดโูปรแกรมดำน้ำตัวเต็มได้ท่ีท้ายโปรแกรม 
เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 
 อิสระท่องเท่ียวในภูเก็ต 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก อมารี ป่าตอง ท่ีพักระดับ 5 ดาว 
วันสาม  ย่านเมืองเกา่ภูเก็ต – ทรีมังกี ้– ร้านขายของฝากคณุแม่จู้ - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกสีที่ย่านเมืองเก่าเป็นเสนห่์ทางประวัตศิาสตร์ของ

เมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ช่ืนชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้
สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทัง้ยังมโีอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง
ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ที่มีเฉพาะถ่ินอีกด้วย   

 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ ทรีมังกี้ Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอันเขียวชอุ่มอยู่ใจ
กลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ 
รอบๆร้าน พร้อมทั้งดื่มด่ำไปกับอาหารต้น
ตำรับภาคใต้ อีกทั้งยังมีเมนูญี่ปุ่นไว้สำหรับคน
ที่รักสุขภาพ ขนม เครื่องดื่มต่างๆ ค็อกเทล 
และกาแฟ ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านให้ทุก
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ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวตัวเมืองภูเก็ต 
ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ ให้เลือกถ่ายแบบเต็มอิ่ม (ไม่สามารถจองท่ีนั่งได้ ต้องดูคิวหน้างานอีกคร้ัง) 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 
นำท่านเดินทางไปแวะช้อปของฝาก ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นช่ือของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง 

น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ืออื่น ๆ อีกมากมาย 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดนิทาง เขา้สูส่นามบินภูเก็ต 

...... น. ส่ง สนามบินภูเก็ต 
รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นสำคัญ** 
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อัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 7,499.- 3,000.- 
4 ท่าน 5,999.- 3,000.- 
6 ท่าน 4,999.- 3,000.- 
8 ท่าน 4,499.- 3,000.- 

ฟรีอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง 24 ธันวาคม2564 – 7มกราคม 2565 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 10,999.- 6,000.- 
4 ท่าน 9,499.- 6,000.- 
6 ท่าน 8,999.- 6,000.- 
8 ท่าน 8,499.- 6,000.- 
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพ่ิม 900บาท/ท่าน 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง 8 มกราคม2565 / 31 มกราคม 2565 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 8,299.- 4,000.- 
4 ท่าน 6,799.- 4,000.- 
6 ท่าน 5,799.- 4,000.- 
8 ท่าน 5,299.- 4,000.- 
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพ่ิม 900บาท/ท่าน 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 8,799.- 4,500.- 
4 ท่าน 7,299.- 4,500.- 
6 ท่าน 6,299.- 4,500.- 
8 ท่าน 5,799.- 4,500.- 
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพ่ิม 900บาท/ท่าน 
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หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไปคา่ทิปคนขบัรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 
อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าแล้ว) 
✓ ค่ารถรับ-สง่นำเที่ยวตามรายการ  
✓ ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลงิแล้ว และทางบรษัิทขอเก็บเพิ่มในกรณีทีส่ายการบินมกีารปรบั   
    ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดินทาง 
 ค่าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่ับอัตรา 
    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ในห้องพัก , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองตา่งหาก ) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
เง่ือนไขในการจอง 
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง 
หมายเหต ุ 
➢ รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ ทราบลว่งหน้า 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 8,599.- 4,300.- 
4 ท่าน 7,099.- 4,300.- 

6 ท่าน 6,099.- 4,300.- 

8 ท่าน 5,599.- 4,300.- 

ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพ่ิม 900บาท/ท่าน 

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing) 
กำหนดการเดินทาง 1 เมษษยน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน 8,299.- 4,000.- 
4 ท่าน 6,799.- 4,000.- 
6 ท่าน 5,799.- 4,000.- 
8 ท่าน 5,299.- 4,000.- 

ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพ่ิม 900บาท/ท่าน 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังต่อไปนี ้
  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  
ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้ 
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ 

โปรแกรมด ำน ้ำทั้งหมด 
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