
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              ช่วงนีเ้ข้าสู่ฤดกูาลท่องเท่ียวทะเลฝ่ังอันดามันกันแล้วคะ   ทางบริษัท ทู บาย โฟ แทรเวล  จึงขอ

นาํเสนอเส้นทางท่องเท่ียวทางทะเลของ จังหวดัภูเกต็  น่ันเอง !!!!   หากใครกาํลังวางแผนเท่ียวทะเล เช่ือ

ได้เลยว่าหลายๆคนจะต้องมีภูเกต็เป็นตัวเลือกไว้ในใจ      เพราะภูเกต็เป็นเมืองแห่งไข่มุกอันดามัน สวรรค์

เมืองใต้ หาดทรายสีทอง  สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม  ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวผสมผสานท้ังทาง

วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติทางทะเลท่ีสวยงาม  และเม่ือมาภูเกต็ ท้ังที พลาดได้ไง!  สถานท่ี

ท่องเท่ียวดีๆเดด็ๆมากมาย  เช่น การล่องเรือ CATAMARAN  YACHT   พาไปดาํนํา้ตืน้ท่ีเกาะเฮ และน่ังเรือ  

สปีดโบ๊ทเท่ียว 3 เกาะไข่ และพาไปชมสถาปัตยกรรมเมืองเก่าภูเกต็ ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง   ยามเยน็ชม

พระอาทิตย์ตกท่ีแหลมพรหมเทพ  และเดินเล่นสบายๆหาของทานท่ีตลาดนัดชิลล์วา   การมาเท่ียวภูเกต็ 

จึงเป็นเมืองท่ีเหมาะกับการพักผ่อนท่ีแท้จริง  ได้ทานของอร่อยๆ บรรยากาศสวยๆ  แล้วไปด้วยกันนะคะ 



รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1         กรุงเทพฯ  -   สนามบินภูเก็ต  -  เมืองเก่าภูเก็ต  -  แหลมพรหมเทพ – ตลาดนัดชิลล์วา   

(ไฟลเ์ชา้) ออกเดินทางโดยเคร่ืองบิน  จากสนามบินกรุงเทพ –  สนามบินภูเก็ต    

 09.30 น.      หลังจากลงเคร่ืองแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อย  ทางบริษทั ทู บาย โฟ แทรเวล  เตรียมรถตู้รอรับคณะ 
                   สนามบินภูเก็ต หลังจากน้ันออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต 
10.30 น.     นาํท่านเดินทางไปนมสัการ วัดพระผุด หรือ{พระทอง} วดัเล่ืองช่ือของภูเก็ต 

     เป็นเร่ืองมหศัจรรยร์ะดบัอนัซีนไทยแลนดท่ี์ซุกซ่อนในอีกมุมหน่ึงของภูเก็ต  

ซ่ึงที่น่ีเป็นวดัเก่าแก่ที่น่าสนใจดว้ยตาํนานเร่ืองเล่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ 

พระพทุธรูปองคใ์หญ่ ซ่ึงโผล่พน้ขึ้นมาจากพื้นดินเพยีงพระเกตุมาลา และ 

ผดุขึ้นมาจากพื้นดินเดียวคร่ึงองค ์ท่ีมาพระผดุ มีเร่ืองเล่ากนัมาวา่ เดิมบริเวณ 

ที่ตั้งของวดัเคยเป็นทุ่งกวา้ง มีนา มีคลอง  มีหญา้สาํหรับเล้ียงสตัวซ่ึ์งชาวบา้นเรียกวา่ "ทุ่งนา" วนัหน่ึงมี

เด็กชายนาํกระบือไปเล้ียงที่ทุ่ง และไดน้าํเชือกล่ามกระบือไปผกูไวก้บัตอไมริ้มคลองที่มีโคลนตมติดอยู ่

คร้ันพอกลบับา้น เด็กคนน้ีก็เกิดอาการเป็นลมตายและกระบือที่ล่ามไวก้บัตอไมก้็ตายไปดว้ยกนั ต่อมาพอ่

ของเด็กชายฝันวา่ การที่เด็กและกระบือตายเพราะนาํเชือกล่ามกระบอืไปผกูไวก้บัเกศพระพทุธรูป เขาจึง

ชวนเพือ่นบา้นไปขดัลา้งตอไมริ้มคลองแห่งนั้น แลว้ส่ิงที่ปรากฏขึ้นมาใหเ้ห็นนั้นกลบัมีลกัษณะเหมือน

เกศพระพทุธรูปและเป็นทองคาํ จนชาวบา้นต่างพากนัมาบูชาสกัการะกนัมากมาย เม่ือเจา้เมืองทราบ ก็สัง่

ใหท้าํการขดุพระพทุธรูปขึ้นมา ประดิษฐานไวบู้ชา แต่ไม่สามารถขดุขึ้นมาได ้บางคนถูกตวัต่อ ตวัแตน

อาละวาด เป็นพษิจนถึงแก่ความตาย เจา้เมืองจึงสั่งใหส้ร้างสถานท่ีขึ้นมาคลุมเอาไว ้พร้อมเรียก

พระพทุธรูปองคน้ี์วา่พระผดุ เน่ืองจากเป็นพระพทุธรูปที่ผดุขึ้นมาจากพื้นดิน 

12.00 น.    คณะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น.    นาํท่านไปเยีย่มชมสถาปัตยกรรมที่ขึ้นช่ือของจงัหวดัภูเก็ต เมืองเก่าภูเก็ต { Phuket Old Town } 

 ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ที่เตม็ไปดว้ยอาคารสไตลชิ์โนโปรตุกีส ตลอดสองฝ่ังถนน จนเป็นเอกลกัษณ์ที่

โดดเด่น ตึกเก่าเหล่าน้ีกระจายอยูท่ ัว่ตวัเมืองภูเก็ต สามารถเดินชม  นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารอร่อย  
ร้านกาแฟเก๋  ร้านขนมพื้นเมือง ร้านคา้ขายของทีร่ะลึก ใหเ้ที่ยว ชอ้ป กินไปอยา่งเพลิดเพลิน เม่ือมาถึง

ภูเก็ต การไดม้าเดินชมเมืองเก่าจึงเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 

 

 

 

 

 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95


 

14.30 น.    จากนั้นพาคณะไปนมสัการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง   หลวงพอ่แช่ม เป็นผูเ้คร่งครัดในพระธรรมวินยัเป็น

อยา่งยิง่ จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเล่ือมใสของชาวบา้น  ท่านเป็นคนพงังา เกิดใน พ.ศ. 2370 ตรงกบัสมยั

รัชกาลที่ 3 ท่านไดบ้วชเป็นสามเณร และ พระภิกษุ ไดเ้รียนรู้ศึกษาวปัิสสนาธุระจากพอ่ท่านเฒ่า            

(เจา้อาวาสวดัฉลองในตอนนั้น) ความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่แช่มเกิดขึ้นในตอนท่ีภูเก็ตเตม็ไปดว้ยคนจีน

ที่มาทาํเหมืองแร่ และชาวจีนไดร้วมตวักนัเป็นอั้งยี ่ตอ้งการยดึและปกครองภูเก็ต ไดมี้การทาํร้าย ไล่ฆ่า

ชาวบา้น ลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นไดห้นีเขา้ป่า และส่วนหน่ึงหนีเขา้มาอาศยัที่วดัฉลอง ชาวบา้นได้

ขอใหห้ลวงพอ่แช่มทาํเคร่ืองรางเพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจ ต่อมาหลวงพอ่แช่มไดท้าํผา้ประเจียดแจกโบก

ศีรษะคนละผนื ชาวบา้นไดสู้ร้บกบัอั้งยี ่คร้ังน้ีอั้งยีไ่ม่สามารถทาํอะไรชาวบา้นไดเ้ลย ซ่ึงเป็นชยัชนะคร้ัง

แรกของชาวบา้น ชาวบา้นจึงนบัถือในความศกัด์ิสิทธ์ิและบารมีของหลวงพอ่แช่ม ต่อมาชาวบา้นได้

รวบรวมตวักนัสูก้บัอั้งยีจ่นไดรั้บชยัชนะ 

15.30 น.      เดินเล่นชมทศันียภาพ หาดในหาน หาดช่ือดงัในจงัหวดัภูเก็ต เป็นหาดที่สวยที่สุดในเอเชีย อีกหน่ึงความ

ภาคภูมิใจของอนัดามนั  ท่านสามารถเล่นนํ้ าทะเลขาวใส ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น.      ไดเ้วลาเดินทางไปยงั แหลมพรหมเทพ  ชมพระอาทิตยต์กสถานที่ทอ่งเที่ยวสุดฮิตที่ขึ้นช่ือของภูเก็ต 

18.00 น.       หลงัจากนั้น นาํคณะเดินตลาด ณ ตลาดนัดชิลล์วา    { มือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย } 

19.00 น. นาํท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Holiday Inn Hotel  หรือเทียบเท่า  4* 
 
 
วันที่ 2          น่ังเรือ   Speed  Boat     :   ดาํน้ํา  3 เกาะ  เกาะไข่นุ้ย   -  เกาะไข่ใน  –  เกาะไข่นอก 

07.30 น.   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
08.30 น.    เตรียมชุด + อุปกรณ์ใหพ้ร้อม รถมารอรับลูกคา้จากโรงแรมที่พกั ไปยงัท่าเทียบเรือ เพือ่ไปดาํนํ้ า 

ทริปเกาะไข่ ทั้ง 3 เกาะ  

09.30 น.    ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือโดยเรือสปีดโบท๊   มุ่งหนา้สู่เกาะไข่นุย้ 

         { เปนเรือจอยกับคณะอื่น  ยกเวนมีคณะ 35 ทานข้ึนไปจึงจะเปนเหมาสวนตัวได } 
 



 
 

"ทริปเกาะไข่"   เป็นทริปชมความงามของชายหาด และนํ้ าใส  บนเกาะไข่นอกและเกาะไข่ใน อีกทั้งยงัได้

สมัผสักบัทะเลใสๆสีฟ้าอมเขียวอ่อน ฝงูปลาสลิดหิน(ปลาเสือ) จาํนวนมากซ่ึงคุน้ชินกบันกัทอ่งเที่ยว                           

เป็นอยา่งดี ดาํนํ้ าทามกลางแนวปะการังนํ้ าต้ืนที่สวยงาม เป็นทริปทวัร์ทะเลที่ชวนมาเที่ยววนัเดียวไดถึ้ง 3 เกาะ  

เกาะไข่ ในประเทศไทยมีอยูห่ลายแห่งช่ือนั้นอาจซํ้ าเพราะทุกเกาะมีลกัษณะคลา้ยไข่ดาวในทะเลอนัดามนั มี

เกาะไข่  อยูท่ ั้งสองแห่งลว้นแต่สวยงาม คือเกาะไข่  ตะรุเตา  กบัเกาะไข่ จ.พงังา   

 

เกาะไข่ จ. พังงาเป็นเกาะขนาดเลก็ อยู่ในอ่าวพังงา มีด้วยกนั 3 เกาะคอื เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย   

ซ่ึงปัจจุบนัเกาะที่สามารถท่องเที่ยว ไดมี้เพยีง 3 เกาะ คือ  เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก สามารถดาํนํ้ า

ดูปะการังไดท้ั้งสามเกาะ 
 

10.15 น.       เดินทางถึง เกาะไข่นุ้ย  ดาํนํ้ าชมปะการังหลากสีสนัที่มีความงดงาม และพบกบัความงามของฝงูปลา

มากมาย 
11.15 น.    เดินทางออกจากเกาะไข่นุย้  ไปยงั  เกาะไข่ใน  เกาะที่ไดรั้บความนิยมในการดาํนํ้ าของหมู่นกัท่องเที่ยว 

ท่านสามารถดาํนํ้าและเพลิดเพลินกบักิจกรรมในการใหอ้าหารปลาที่ชายหาด  ลูกคา้จะไดส้มัผสัฝงูปลา

นานาชนิด 

12.30 น.       พกัรับประทานอาหารเที่ยง  บนเกาะไข่ใน 

13.30 น.       สนุกกบักิจกรรม (ต่อ) การดาํนํ้ าบริเวณรอบเกาะไข่ใน   

14.30 น.      นัง่เรือสปีดโบท๊  เดินทางมาถึงเกาะไข่นอก  เกาะท่ีมีหาดทรายขาว  นํ้ าทะเลใส   

16.00 น.      ไดเ้วลาพอสมควรในการดาํนํ้ า    พาคณะเดินทางกลบัเขา้สู่ฝ่ังท่าเทียบเรือ 

17.00 น.        คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ   ส่งลูกคา้กลบัขึ้นรถโดยสวสัดิภาพ 

18.30 น.        รับประทานอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร   

          จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 
 

 



 
 
วันที่ 3          น่ังเรือ  Catamaran  Yacht   ดําน้ําเกาะเฮ   -   ซ้ือของฝากภูเก็ต  -   สนามบินภูเก็ต 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั    
      { เก็บสมัภาระใหเ้รียบร้อย และนาํมาวางไวท้ี่ล็อบบี้  } 

08.00 น.         ออกเดินทางไปยงัท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพือ่เดินทางไปยงั เกาะเฮ โดยนัง่เรือ Catamaran Yacht   

         เปนเรือจอยกับคณะอื่น  ยกเวนมีคณะ 35 ทานข้ึนไปจึงจะเปนเหมาสวนตัวได   

08.30 น.        เดินทางมาถึงบริเวณดา้นหลงัเกาะเฮ  เตรียมตวัเล่นนํ้ า ดาํนํ้ าต้ืน 

09.30 น.        เตรียมออกเดินทางเพือ่เตรียมตวัขึ้น เกาะเฮ 

09.40 น.        ถึงเกาะเฮ  เตรียมตวัพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเล่นกิจกรรมทางนํ้ า   

        { มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติมลูกคา้ตอ้งจ่ายเอง } 

11.30 น.        คณะเตรียมตวักลบัขึ้นเรือ 

12.00 น.        ลูกคา้รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ   

13.00 น.        เตรียมตวัทาํกิจกรรมตกปลา 
14.00 น.        ไดเ้วลาพอสมควร  คณะเตรียมตวักลบัท่าเทียบเรือ 

15.00 น.         ถึงท่าเทียบเรือ คณะอาบนํ้ าเปล่ียนชุดให้เรียบร้อย   ออกเดินทางแวะซ้ือของฝากช่ือดงัเมืองภูเก็ต    

                       จากนั้นเดินทางไปสนามบินภูเก็ต เพือ่เช็คอินกลบักรุงเทพฯ 

  
(เย็น)       ออกเดินทางกลับโดยเคร่ืองบิน  จากภูเก็ต  –  กรุงเทพฯ  เลือกเวลากลับต้ังแต่ไฟล์ 18.00 น. เป็นต้นไป  

                      คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ   
 

      

 

หมายเหตุ  : โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ประโยชน์ของ ลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

อัตราค่าบริการ  8 ท่านขึ้นไป ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ 7,200.-  บาท 

 พกัเดีย่ว  { จ่ายเพิม่ }   ท่านละ 
 

2,200.-  บาท 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่ารถตู ้รับ – ส่งสนามบิน  และเที่ยวในเมือง 

 ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

      ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยาน ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ (ชาวต่างชาติเพิม่จ่ายเพิม่ตามความเป็นจริง) 

      ค่าที่พกั ภูเก็ต  2 คืน ระดบั 4 * 

      กิจกรรม ดํานํ้าดูปะการังเกาะไข่ 3 เกาะ และเกาะเฮ 

     ค่าเรือ  Speed Boat +  Catamaran  Yacht 

      ค่าอุปกรณ์ดาํนํ้ าต้ืน หนา้กาก + ทอ่หายใจ 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (หากอายเุกิน  

  75 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  

  500,000.- บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

   ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

  ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชม สาํหรับอตัรา สําหรับชาวต่างชาติ 

   กิจกรรมทางนํ้ าอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด  

                ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

     ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 

  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

  ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า     

                ก่อนการชําระเงิน    หากแจ้งภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทกุกรณ ี) 

 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 3,000.- บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดินทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

 
 



ส่ิงของที่ต้องเตรียม 1.รองเทา้รัดสน้หรือรองเทา้แตะ      

2.กระเป๋ากนันํ้ าหรือกระเป๋าเป้สะพาย       

3.ยาประจาํตวั     

4.ชุดวา่ยนํ้ า หมวก แวน่ตากนัแดด ครีมกนัแดด เส้ือกนัฝน   

 5.ถุงพลาสติกใส่ผา้เปียก  

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 3,000.-  บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี ผูโ้ดยสารจาํนวน  7 – 8  ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าใชจ่้าย  

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และภยั

ธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆ  โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน,                                 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

************************************************* 

                 หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 

        ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ทู  บาย  โฟ  แทรเวล   :  แหม่ม  หรือ  คณุอ้อ 

      โทร.  02 – 9340833 – 4      Fax :  02 –  934 - 0380 
คณุแหม่ม       081 – 628 – 0872 

Email   :  mam@2by4travel.com                                                 
ID. Line  :  mam2by4 
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