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เที่ยวชิคๆคูลๆกับ มาดูบวั คาเฟ่ / ทรีมงั กี้ คาเฟ่
กราบขอพรหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง / วัดพระทอง / วัดพระใหญ่
พักโรงแรมอมารีป่าตอง ระดับ 5 ดาว
เดินทางได้ต้งั แต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป
ใช้รถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง คนขับชานาญการด้านการท่องเที่ยว

กาหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 64 - มีนาคม 65

วันแรก
........... น.

เที่ยง

สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง - มาดูบวั คาเฟ่ - วัดฉลอง - วัดพระใหญ่
เดิ น ท างถึ ง สนาม บิ น ภู เก็ ต บ ริ ก ารโดยรถตู ้ +
คนขับ รถช านาญทางคอยบริ การตลอดการเดิ น ทาง
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด)
เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่ งในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้ังของ
วัดพระทองอยู่ทางด้านทิศเหนื อของเกาะภูเก็ต ใกล้ถนน
เทพกระษั ต รี จากนั้ น น าท่ า นไป คาเฟ่ สุ ด ชิ ค ของ จ.
ภูเก็ต Ma Doo Bua Café (มาดูบวั คาเฟ่ ) ชื่อของคาเฟ่ นี้
เป็ นภาษาไทยและมีความหมายตรงตัวเลยนั้นคือ ชวน
เรามาดูสระบัวสวยๆกัน มีการตกแต่งคาเฟ่ สไตล์แ บบ
ไทย เหมาะแก่การหนี ความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์
ไปกับ บรรยากาศของสระบัวและลิ้ มรสชาติ ของเมื อ ง
ภู เก็ ต ผ่ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สไตล์พื้ นเมื อ งฟิ วชัว่
นัน่ เอง “มาดูบัว” เป็ นคาเฟ่ ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็ นสวน
บัวสายพัน ธุ์บัววิก ตอเรีย หรือ บัวกระด้งซึ่ งเป็ นบัวที่ มี
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในตระกู ล ของบัวมี ข นาดใหญ่ ถึ ง1.5
เมตร บัวนี้ ถูกตั้งชื่อตามพระราชิ นีนาถ ‘วิกตอเรีย’ แห่ง
เกาะอังกฤษ เพราะว่าประสบความสาเร็จในการนาบัว
ไปปลูก ในประเทศอังกฤษ (ไม่ ส ามารถจองที่ นั ่งได้
ต้องดูคิวหน้างานอีกครั้ง)
อิสระอาหารเที่ยง
น าทุ ก ท่ านสัก การะสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วัด ฉลอง หรื อ ชื่ อ ที่
เรียกเป็ นทางการว่า วัดไชยธาราม เป็ นวัคู่บา้ นคู่เมืองที่
มี ชื่ อ เสี ย งของภู เ ก็ ต ถ้า ใครมาภู เ ก็ ต จะต้ อ งมาแวะ
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคล
เรื่องราวความศักดิ์สิ ทธิ์ กิตติศพั ท์ในการรักษาโรค บุญ
บารมี แ ละเมตตาธรรมที่ สู งส่ งของหลวงพ่ อ ท าให้มี ผู ้
เลื่อมใสศรัท ธาเป็ นอัน มาก เล่ากันว่าในขณะที่ ท่านมี
ชีวิตอยูน่ ้ ันถึงกับมีผทู้ ี่รอปิ ดทองตามแขนและขาของท่าน
จนแลดูเหลืองอร่าม ไปทัว่ ราว กับปิ ดทองพระพุทธรูป
และแม้ว่าหลวงพ่อแช่ มจะมรณภาพเป็ นเวลานั บหนึ่ ง
ร้อยปี มาแล้วก็ ตาม ชื่อเสีย งเกี ยรติ คุ ณ และบารมีของ
ท่านก็อยู่ในความทรงจาของผูค้ นสืบมา จากนั้นนาท่านไป พระใหญ่เมืองภูเก็ตเป็ นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45
เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ)
จากพม่า น้ าหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135
ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร ประดิษ ฐาน ณ
พุทธอุท ยานยอดเขานาคเกิด ตาบลกะรน อาเภอเมือง
จังหวัด ภู เก็ ต ซึ่ ง ต่ อ มาก็ ไ ด้รับ การถวายพระนาม จาก

คา่
วันสอง
เช้า

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่ า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี”
พร้อมตราตั้งให้เป็ นพระพุทธรูปประจาเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2550 โดยนายสุพ ร
วนิ ช กุ ล ประธานดาเนิ น การจัดสร้างเป็ นผู ้รับนมัสการสนองพระ เดชพระคุ ณ จากนั้ นน าท่ านเดิ น
ทางเข้าสู่ แหลมพรหมเทพ เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ส วยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทาง
ตอนใต้ของเกาะภู เก็ ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิ โลเมตร และเป็ นจุด ที่ ใช้อา้ งอิงเวลาพระ
อาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใคร
อยากเดินสารวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ดา้ นล่าง เมื่อลง
ไปที่ดา้ นล่างจะเห็นน้ าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็ นฟองสีขาว
อิสระอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั อมารี ป่ าตอง ที่พกั ระดับ 5 ดาว
อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต / สามารถซื้ อแพ็คเกจดาน้ าในภูเก็ตเพิ่มได้
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต วันนี้ สามารถใช้รถตูไ้ ด้ประมาณ 10-12 ชม
หรือสามารถซื้ อแพ็คเกจดาน้ าเพิ่มเติมได้จะมี
1.โปรแกรมเกาะรอก - เกาะห้า เดย์ทริป ราคา 2,400 บาท / ท่าน ออกเฉพาะ วันเสาร์
2.โปรแกรมเกาะพีพี - อ่าวปิ เละ - เกาะไผ่ ราคา 1,800 บาท / ท่าน ออกทุกวัน
3.โปรแกรมเกาะพีพี - อ่าวปิ เละ - เกาะไข่ ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกทุกวัน
4.โปรแกรมเกาะเจมส์บอนด์ - เกาะไข่ ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกเฉพาะวันพุธ , วันเสาร์

ท่านสามารถดูโปรแกรมดาน้ าตัวเต็มได้ที่ทา้ ยโปรแกรม
เที่ยง
คา่
วันสาม
เช้า

อิสระอาหารเที่ยง
อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต
อิสระอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั อมารี ป่ าตอง ที่พกั ระดับ 5 ดาว
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ทรีมังกี้ – ร้านขายของฝากคุณแม่จู ้ - สนามบิน
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นเยี่ ย มชม ย่ า นเมื องเก่ า ภู เก็ ต ตึ ก สวยๆแบบชิ โ นโปรตุ กี ส ที่ ย่ า นเมื อ งเก่ า
เป็ นเสน่ หท์ างประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปั ตยกรรมดั้งเดิมอัน
งดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดี ย วกัน ยังได้สัม ผัส ถึ งวิถีชี วิต ของผู ้ค นและได้เรีย นรูเ้ รื่องราว ทาง
ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้ นเมืองซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นอีก
ด้วย

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่รา้ นคาเฟ่ ทรีมังกี้ Three Monkey Restaurant คาเฟ่ สวยๆกลางป่ าอันเขียว
ชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน พร้อมทั้งดื่มดา่ ไปกับอาหารต้น
ตารับภาคใต้ อีกทั้งยังมีเมนู ญี่ปุ่นไว้สาหรับคนที่รกั สุขภาพ ขนม เครื่องดื่มต่างๆ ค็อกเทล และกาแฟ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของทางร้านให้ทุกท่ านได้ลิ้มลองรสชาติ บรรยากาศที่เ ต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการนัง่ ชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ ให้เลือกถ่ายแบบ
เต็มอิ่ม (ไม่สามารถจองที่นั ่งได้ ต้องดูคิวหน้างานอีกครั้ง)

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางไปแวะช้อปของฝาก ร้านขายของฝากคุณแม่จู ้ เลือกซื้ อของที่ระลึกขึ้ นชื่อของภูเก็ต
มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ าพริกกุง้ เสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขนชื
ึ้ ่ออื่น ๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง เข้าสูส่ นามบินภูเก็ต
...... น.

ส่ง สนามบินภูเก็ต

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
อมารี ป่ าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)
กาหนดการเดินทาง 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

จานวน ใช้รถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง

ราคา / ท่าน
พักเดีย่ ว
2 ท่าน
8,799.4,500.4,500.4 ท่าน
7,299.4,500.6 ท่าน
6,299.4,500.8 ท่าน
5,799.ถ้าต้องการอัพเกรดเป็ น Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่ าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)
กาหนดการเดินทาง 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

จานวน ใช้รถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง

ราคา / ท่าน
พักเดีย่ ว
2 ท่าน
8,599.4,300.4,300.4 ท่าน
7,099.4,300.6 ท่าน
6,099.4,300.8 ท่าน
5,599.ถ้าต้องการอัพเกรดเป็ น Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่ าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)
กาหนดการเดินทาง 1 เมษษยน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

จานวน ใช้รถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง

ราคา / ท่าน
พักเดีย่ ว
2 ท่าน
8,299.4,000.4,000.4 ท่าน
6,799.4,000.6 ท่าน
5,799.4,000.8 ท่าน
5,299.ถ้าต้องการอัพเกรดเป็ น Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ตัง้ แต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป
ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าแล้ว)
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง
หมายเหตุ
➢ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้ าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญ หายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่ เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลื อใช้งานอย่า งน้อย 6 เดื อน บริษัทฯไม่ รับผิ ดชอบหากอายุเหลื อไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

โปรแกรมดาน้ าทั้งหมด

