
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22259 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร ์

 

ก าหนดการเดินทาง  

เดือน พฤศจิกายน 2564  วนัท่ี 21-23 / 22-24 / 23-25 / 24-26  

เดือน ธนัวาคม 2564  วนัท่ี  01-03 / 06-08 / 07-09 / 11-13 / 12-14 

           13-15 / 14-16 / 15-17 / 18-20 / 20-22 / 21-23 

           22-24 

ภเูก็ต   4,999 

3 วนั 2 คืน    BY VZ 



วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินภเูกต็ – วดัพระทอง – ยา่นตึกเกา่       

พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี- Three Monkey Café         

                 (อาหาร เท่ียง / อาหารค ่าอิสระ) 

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

06.15 น. เหินฟ้าบินตรงส ู ่เมืองภเูก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ300 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินจงัหวดัภเูก็ต  

 

หรอื 
 

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

07.00 น. เหินฟ้าบินตรงส ู ่เมืองภเูก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ314 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินจงัหวดัภเูก็ต  

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาขึ้นเครือ่งบิน น ้าหนกัรวมไม่เกนิ 7 กิโลกรมั 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้

นัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 
 

* เนือ่งจากตัว๋ท่ีจองเป็นตัว๋ราคาพิเศษเพราะฉะนัน้จะไมส่ามารถ

เลอืกที่นัง่ตามตอ้งการได ้หากท่านเดนิทางมาดว้ยกนั ทางบริษทั

จะขอใหท้างสายการบินจดัท่ีนัง่ใหต้ดิกนั หรือใกลก้นัมากที่สดุ แต่

ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบินเท่านัน้ 

 

 

หมายเหต ุก่อนการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถต ูป้รบั

อากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวัก่อนการเดินทาง 

 

วดัพระทอง เป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงภเูก็ต มพีระพทุธรปูขนาดใหญ่ผดุขึน้มา

จากพืน้ดนิเพียงคร่ึงองคอ์นัเป็นที่มาของชือ่วดัพระทองหรือวดัพระผดุ ตาม

ต านานเลา่ว่าเมือ่สมยัพมา่ยกทพัมาตเีมอืงถลาง พยายามที่จะขดุองคพ์ระผดุ

ขึน้มาเพื่อน ากลบัไปยงัพมา่ดว้ย แตไ่มว่่าจะพยายามขดุลงไปเมือ่ไหร่ก็จะมฝูีงแตน

ออกมาไลต่อ่ยจนตอ้งเลกิลม้ไปในที่สดุ 

ย่านตึกเก่าเมืองภเูก็ต เป็นอีก

ห น่ึ งแลนด์มาร์ค ท่อ ง เ ท่ี ย ว

ส าคญัในจงัหวดัภเูก็ต ท่ีใหเ้รา

ด่ืมด ่าไปกบัความสวยงามของ

อาคารสไตลชิ์โน โปรตกุีส ท่ีตัง้

เด่นเป็นสง่าตลอดสองฝ่ังถนน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

รา้นอาหาร ท ุ่งคากาแฟ  

เมนอูาหาร 

สม้ต าสาหร่ายทะเล / ไก่ครีมมะนาว / แกงเน้ือปูใบ

ชะพล ู/ ปลากะพงผดักะปิสตูรโก (ปลาช้ิน) / ถัว่แขก

ผัดก ุ้งเสียบภเูก็ต หมึกผัดไข่เค็ม / หมฮู้อง / ก ุ้ง

แชบ๊วยชบุซอสมะขาม / ขา้วสวย / กลว้ย ,มะพรา้ว

ชบุแป้งทอดสตูรดัง้เดิม / น ้าด่ืม 

 

บ่าย  พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภเูก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไป เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของ จังหวัดภเูก็ตในกลุ่มนกัท่องเที่ยว ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ ไดแ้ก่ พระพทุธรปูปาง

มารวิชยัขนาดใหญ่เห็นไดร้อบเกาะภเูก็ต โดยมนียัส าคญัใน การก่อสรา้ง

เพื่อ เป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวและ

ความหวัง การก่อสรา้งพระพทุธรปูมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จไดด้ว้ย 

การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทย หากคณุมีโอกาสมาเยือนภเูก็ต ควรหาโอกาสไปกราบ

ไหว ้เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่

สวยงามของเกาะภเูก็ตในมมุสงู 

THREE MONKEYS ทรีมงักี้   เป็นรา้นสวยใจกลางเมืองภเูก็ตในการ

ตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาติและตน้ไม้

ใ ห ญ่  ไ ด้

ดื่ ม ด ่ า ไ ป

กับวิวสีเขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งที่สดุบูติคออก

แนวบาหลีนิดๆ ตัวรา้นตั้งอยู่บนเขาท าใหส้ามารถ

มองเห็นวิวในมมุสงูของภเูก็ตไดอ้ย่างสวยงาม ใหท้กุ

ท่านไดถ้่ายรปูในมมุสงูวิวรอบเมืองภเูก็ต และใหท้กุ

ท่าน ไดร่้วมกิจกรรม Sky Walk (เดินบนมมุสงู)ใน

บรรยากาศธรรมชาติ จะเห็นถึงความร่มร่ืน และ

ธรรมชาติที่มีความอดุมสมบูรณ์ตลอดการเดินบน 

Sky Walk  

ค ่า  อาหารค ่าอิสระ  

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรม ป่าตอง เบยฮิ์ลล ์

หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      อิสระ สามารถซ้ือทวัรเ์สรมิ  เกาะเฮ  

          สปีดโบ๊ท ข้ึนเกาะเฮ  

         (อาหารเชา้/อาหารกลางวนัอิสระ/อาหารค ่าอิสระ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ใหท้กุท่านไดมี้เวลาอิสระ 1 วนั  

หรือสามารถเลือกซ้ือทัวร์ได้ ราคา 999 บาท / ท่าน / เครื่องด่ืม 1 แก้ว แบบไม่มี
แอลกอฮอล ์

ทวัรเ์สรมิ น าท่านส ู ่ท่าเรอื เพ่ือข้ึน สปีดโบท๊ ไปยงั เกาะเฮ หรือที่ชาวตา่งชาตจิะเรียกกนัว่า Coral Island เป็น

เกาะเล็กๆ ที่ตัง้อยูใ่น ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต เป็นอีกหนึง่สถานที่ท่องเทีย่วยอดนยิมของภเูก็ต 

เพราะเป็นเกาะสวยงามมากน า้ใส ท่านสามารถเลน่น า้หนา้หาด, ว่ายน า้, ด าน า้ดแูนวปะการัง หรือเลอืกท ากิจกรรม

ทางน า้ตา่งๆ เชน่ เรือกลว้ย เจ็ทสกี เรือลากร่ม และ

พายแคน ู(กิจกรรมดงักลา่ว ไมร่วมในราคา

โปรแกรมทวัร)์  

เท่ียง  อาหารกลางวนัอิสระ 

เย็น น าท่านลบัส ูฝ่ั่ง จากนัน้น าทกุท่านเดินทางกลบัส ูท่ี่พกั 

ใหท้กุท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า  อาหารค ่าอิสระ 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรม ป่าตอง เบยฮิ์ลลห์รอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ชมวิว 3 อ่าว –วดัฉลอง-KING POWER PHUKET –รา้นไขม่กุ 

            รา้นของฝากแม่จ ู ้-จดุชมวิวเครือ่งบิน หาดไมข้าว  

                                                    สนามบินสวุรรณภมิู          (อาหาร เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่าน เดินทางไปยัง จดุชมวิวเขาสามหาด(View 

Point) เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่่ีบรรจงสรา้ง

อย่างตัง้ใจ โดยสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเวิ้งอ่าว 3 อ่าว 

ได้แก่  อ่ าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซ่ึงเป็น

ทัศนียภาพที่สวยงามมาก จนมักมีคนพดูกันว่าหากใครมา

ภเูก็ตแลว้ ไม่ไดม้าถ่ายภาพที่จดุชมวิวแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึง

ภเูก็ต จดุชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเสน้ทางถนนรอบเกาะ 

จากหาดในหานไปหาดกะตะนอ้ย 

 



 

 

 

 

น าท่านเขา้เยี่ยมชม วดัฉลอง หรือ วดัไชยธาราราม เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภเูก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมา

ยาวนาน และมีความสวยงามที่สดุในภเูก็ต วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจาก

ความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจา้อาวาสวัดฉลอง ไม่เฉพาะ

ชาวภเูก็ตเท่านั้นท่ีเคารพ และ นับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ

แช่ม ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบา้นอย่าง

มาเลเซีย ปีนงั   

3.KING POWER PHUKET ใหท้กุท่านเลอืกซ้ือสนิคา้ปลอดภาษ ี(เฉพาะ

กลุ่มสินค้าที่ทางลูกค้า สามารถซ้ือไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ)  

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั  รา้นอาหาร ตน้โอค๊ 

เมนอูาหาร 

ปลากะพงราดพริก / ปูน่ิมคัว่พริกเกลือ / หอยแมลงภ ู่

ผดัน ้าพรกิเผา / น ้าพรกิก ุง้เสียบ / แกงสม้เน้ือปลายอด

มะพรา้ว / เบือทอด / ปลาหมึกผดัไข่เค็ม / ก ุง้อบว ุน้

เสน้ / ขา้วสวย / ผลไม ้/ น ้าด่ืม 

บ่าย  น าท่านชมความงามของ รา้นเครื่องประดบัไข่มกุอนัดา

มนั อัญมณีแห่งทะเลภเูก็ต ท่ีมีความสวยงามไม่แพ้ท่ี

ไหน ภเูก็ตเป็นแหล่งผลิตไข่มกุน ้าเค็มท่ีมีเพียงไม่กี่แห่ง

ใ น

ประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัการ

เพาะเลี้ยงท าใหอ้ญัมณีเม็ดกลมแวววาวน้ีกลายเป็นอีกหน่ึงอตัลกัษณ์

ของจงัหวดัภเูก็ต  

น าทกุท่านเลอืกซ้ือของฝากกลบักรงุเทพฯ ณ.รา้นของฝากแม่จ ู ้

ปัจจบุนั ต ารับความอร่อยของคณุแมจ่ ู ้ไดต้กทอดตอ่กนัมาในลกูหลาน จากรุ่น

สูร่ ุ่น ในที่สดุ…ก็ถือก าเนดิรา้นขายของฝากทีใ่หญ่ที่สดุในจงัหวดัภเูก็ตขึน้รา้น

คณุแมจ่ ู ้สาขาใหญ่ หรือที่คนภเูก็ตรูจ้กักนัในนาม คณุแม่จ ูเ้มืองใหม ่ เป็น

ศนูยจ์ าหนา่ยอาหารพืน้เมอืงภเูก็ต ไดแ้ก่น า้พริกกุง้เสยีบ ขนมเตา้สอ้ เกลอืเคย 

(น า้ปลาหวานสตูรภเูก็ต) ผดัหมีฮ่กเกี้ยน ฯลฯ รวมถึงสนิคา้ของที่ระลกึจาก

จงัหวดัภเูก็ตดว้ย อาทิ ไขมุ่ก จากฟารม์ทะเลอนัดามนั และสนิคา้หัตถกรรมอื่นๆ  นอกจากนี ้รา้นคณุแมจ่ ู ้ยงัไดร้ับการกา

รันตคีณุภาพ ดว้ย 

 



 

 

 

 

 

ประกาศนยีบตัรมากมาย ไดแ้ก ่การรับรอง ISO 9001, 

มาตรฐาน GMP, ฮาลาล และผลติภณัฑย์งัไดร้ับการรับรอง

เป็น OTOP 5 ดาว อีกดว้ย 

3. น าทกุท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวเครื่องบิน หาดไมข้าว 

นับว่าจ ุดถ่ายรูปบริเวณหาดไม้ขาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่

ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรปูบนชายหาดสวยๆ คู่กับ

เคร่ืองบิน ที่บางล าอยู่ใกลเ้พียงแค่เอื้อมเท่านัน้เอง เนื่องจาก

จดุนี ้เป็นจดุเคร่ืองบินแลนดิง้เพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินภเูก็ต

ซ่ึงอยู่ใกลก้ับชายหาด เพราะฉะนัน้ถา้ตอ้งการที่จะไดร้ปูคู่กับ

เคร่ืองบินในขณะที่ก าลังบินอยู่บนทอ้งฟ้าตอ้งมาที่นี่เท่านั้น 

รับรองมาแลว้ไมผ่ดิหวงั 

 

22.00 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ313 

23.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

หรอื 
 

23.15 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ317 

00.45 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

** เด็กทารก อายรุะหว่าง 6 เดือน – 2 ขวบ ราคา 2,300 บาท ** 

                          ค่าทิปมคัคเุทศก ์500 บาท / ท่าน 

เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวแบบราคาพิเศษเม่ือท าการช าระเงินแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้แต่

สามารถเปลี่ยนช่ือผ ูเ้ดินทาง และอาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม จากสายการบิน  

ออกเดินทางแบบ 8 ท่าน / 1 รถต ู ้หากผ ูเ้ดินทางไม่ถึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 

และไม่ออกเดินทาง  

 

ก าหนดการเดินทาง  

เดือน พฤศจิกายน 2564  วนัท่ี 21-23 / 22-24 / 23-25 / 24-26  

เดือน ธนัวาคม 2564 วนัท่ี  01-03 / 06-08 / 07-09 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17       

                                                 20-22 / 21-23 / 22-24 
 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ ราคาท่านละ 4,999 บาท   

ผ ูใ้หญ่และเด็ก ท่ีใชเ้ตียง ท่านท่ี 3 ราคาท่านละ 5,599 

เด็ก อาย ุ3-12 ปี ไม่ใชเ้ตียง ราคาท่านละ 4,299 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง  

เดือน พฤศจิกายน 2564  วนัท่ี  19-21  

เดือน ธนัวาคม 2564  วนัท่ี  11-13 / 18-20  

 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ ราคาท่านละ 6,599 บาท   

ผ ูใ้หญ่และเด็ก ท่ีใชเ้ตียง ท่านท่ี 3 ราคาท่านละ 7,299 

เด็ก อาย ุ3-12 ปี ไม่ใชเ้ตียง ราคาท่านละ 5,999 

 
 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

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

คม กรรไกรตดัเล็บ วตัถไุวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

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

4. ค่าอาหาร 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 ์500 บาท / ท่าน 

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผ ูเ้ดินทาง 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน ภายในประเทศ 

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 



 


