
 
 
 
 
 
 

   PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดัภเูก็ต-ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิภูเก็ต-วดัพระผุด-วดัไชยธารา
ราม (วดัฉลอง)-ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิ ี
ชวีติคนภเูก็ต-แหลมพรมเทพ 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิภูเก็ต-วดัพระผุด-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-ยา่นเมอืงเก่า 
สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต-แหลมพรมเทพ 

 
XX.XX น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิXXX

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ XXX พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก 

XX.XX น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิXXX โดยสายการบนิ XXXX เทีย่วบนิที ่XXXX  

XX.XX น. ถงึสนามบนิภูเก็ต จากนัน้น าท่านเดนิทาง
เดนิทางโดยรถตู ้แวะนมัสการและชม พระ
ผุด ทีว่ัดพระทอง (Unseen In Phuket) 

ต านานพระผุดอันเลือ่งชือ่ของภูเก็ต มาจาก
ที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดิน
เพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่

ทัพพม่า ยกพลมาตเีมอืงถลาง ทหารพม่า
พยายามทีจ่ะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมือ่
ลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้ง
ลม้เลกิ นอกจากจะมพีระผดุเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ประจ าวัดแลว้ยังม ีพพิธิภัณฑสถานวัดพระ
ทอง เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถขุา้วของ
เครื่องใชข้องชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่น
อปุกรณ์การท าเหมอืงแร ่รองเทา้ของชาวจนี
ในสมยักอ่นอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
"วดัฉลอง" หรอื "วดัไชยธาราราม" เป็น
วัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  ของจังหวัดภูเก็ตมาชา้นาน 
หากใครมาเทีย่วทีภ่เูก็ตก็จะตอ้งแวะไปกราบ
ไหวห้ลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสริิมงคล 
และเยี่ยมชมวัดที่ไดช้ื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต   เล่ากันว่า 
ในขณะทีห่ลวงพ่อแชม่ยังมชีวีติอยู่ท่านไดเ้ป็นทีพ่ ึง่แก่ชาวบา้นในการรักษา
โรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วชิาในดา้นการปรุงยาสมุนไพร และ

2 ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์-เกาะราชา-เกาะเฮ
(กาฮงับชี)-ซนัเซท 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 พพิธิภณัฑภ์ูเก็ตไทยหวั-จุดชมววิเขา
รงั-แวะซือ้ของฝาก-สนามบนิภเูก็ต 

    



 
 
 
 
 
 

รักษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดกูหกั ทา่นเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของผูค้นมากถงึ
ขนาดที่มคีนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป 
แมว้่าหลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นรอ้ยปีมาแลว้ แต่เรือ่งราวความศักดิส์ทิธิ์
และเมตตาธรรมทีสู่งส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลือ่มใสศรัทธาของ
ชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุนั  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย เยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมัยโบราณ  ตกึเกา่โบราณในเมอืงภูเก็ต "ยา่น

เมอืงเกา่" สไตลช์โินโปรตเุกส ทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลอือยู่ให ้

สมัผัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่าน Check in เขา้ทีพ่ัก ณ Phuket Hotel จงัหวดัภูเก็ต หรอื

เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนัระดบั 3 ดาว 

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเลยีบหาดราไวย ์ขึน้ไปชมพระอาทติย ์ลบัฟ้า บน แหลมพรหม

เทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิง้ดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเทีย่วทีต่ดิ

อนัดบัตน้ๆ ของโลก  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรหมเทพ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์เกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮงับชี)-ซนัเซท 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

09.30 น. น าท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์(ลอ่งเรอืแบบJoin Group // 

มบีรกิารเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

10.30 น. ออกจากทา่เรอืเดนิทางสูเ่กาะราชาโดยเรอืเซลลิง่ยอรช์ คาตามารัน ถงึบรเิวณ

อา่วคอนแค หรอือ่าวสยาม เพื่อเล่นน ้า และตืน่ตาตืน่ใจไปกับการด าน ้าดู

ปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสสีนั 

11.30 น. ออกเดนิทางจากอา่วคอนแค หรอื อา่วสยาม 

มุง่หนา้สูอ่า่วปะตก สนุกสนานไปกบัการเลน่

น ้ า หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศของโคง้อ่าวหาดทรายขาว

ละเอยีด  

12.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะราชา มุง่หนา้สูเ่กาะเฮ  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ 



 
 
 
 
 
 

14.30 น. เดนิทางถงึเกาะเฮ ทา่นสามารถเลน่น ้า ด าน ้าตืน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืจะ

เลอืกสนุกสนานไปกบัการเลน่กฬีาทางน ้า อาท ิด าน ้าลกึ เดนิใตท้ะเล เรอืลาก

ร่ม เรอืลากกลว้ย และขีเ่รอืเร็ว (กจิกรรมทางน า้ไมร่วมในราคาโปรแกรม

ทวัร)์ 

15.30 น. รบัประทานอาหารวา่ง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้และขนมทานเลน่) 

16.30 น. ออกเดนิทางจาก กาฮงับชี ลอ่งเรอืไปยังจดุเลน่น ้าทีอ่า่วน า้บอ่ 

17.30 น. น าท่านเดนิทางถงึจุดจอดเรอืเพือ่รอชมพระอาทติยต์ก ซึง่มคีวามสวยงาม

เป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ ดืม่ด ่ากับบรรยากาศพระอาทติย์ตกสุด

โรแมนตกิ (พเิศษ!!บรกิารไวนใ์หท้า่นละ 1 

แกว้) 

18.00 น. น าท่านล่องเรอืกลับสู่ท่าเทยีบเรอืโดยสวัสดิ

ภาพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ บนเรอืหรอื

รา้นอาหาร (แลว้แตค่วามเหมาะสม) 

   พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 พพิธิภณัฑภ์ูเก็ตไทยหวั-จุดชมววิเขารงั-แวะซื้อของฝาก-สนามบนิ
ภเูก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั เดมิทีน่ีเ่ป็นโรงเรยีนสอนภาษาจนี

แหง่แรกในจังหวัดภเูก็ต ตัง้อยู่ทีถ่นนกระบีย่่านเมอืงเกา่ภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิ

โนโปรตุกสีทีปั่จจุบันเป็นพพิธิภัณฑแสดงเรือ่งราวของชาวจนี เชน่ ประเพณี 

อาชพีแลภมูปัิญญาและประวัตขิองปชูนยีบคุคลทีม่คีวามส าคญัของเมอืงภเูก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าทา่นไปยัง จดุชมววิเขารงั เป็นจุดชมววิอกีที ่

หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรูจ้ักกันด ี

และ จะต อ้งแวะมาถ่ายรูป เก็บภาพความ

ประทับใจไวร้ะหว่างทางจะมีรา้นกาแฟสวยๆ 

แ ล ะ  ส ว น สุ ข ภ า พ ส ว น ส า ธ า รณ ะ ไ ว ้ใ ห ้

นักท่องเที่ยวไดพ้ักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมี

ลงิอาศัยอยู่ดว้ย กรุณาอ่านป้ายเกีย่วกับการให ้

อาหารลงิ จดุชมววิเขารังแหง่นี ้สามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์ของเมอืงภูเก็ต และววิทะเลไดอ้ย่าง

สวยงาม จากนั้นน าท่าน แวะซือ้ของฝากจาก
ภเูก็ต เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบภเูก็ต, ผลติภัณฑจ์าก



 
 
 
 
 
 

เม็ดมะมว่งหมิพานต,์เครือ่งประดบั ผลติจากมกุภเูก็ตแท ้ๆ   

XX.XX น. เดนิทางสูส่นามบนิXXX เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

 
XX.XX น. ออกเดนิทางจากสนามบนิXXX กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิ XXXX เทีย่วบนิที ่

XXXX  
 
XX.XX น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพ

การจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

เราไมโ่พสราคา เพราะเราขายถกูกวา่ 

สอบถามวนัทีเ่ดนิทาง และราคาไดท้ีไ่ลนน์ี ้

[ LINE ID:: @teawsanooktour ] 

 

 

 

 

 คา่รถน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 
 
 
 
 
 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 
 

 
 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 
หลงัจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ
การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิ
คา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด
นีแ้ลว้  
 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถ
เดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น ีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่น
การเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 
ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ย

กวา่ 8 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ

บนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เม ือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
 
 
 
 
 

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 
ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั
ฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั
หยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอ ืน่ เป็นตน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


