WORLDWIDE HOLIDAYS AND TRAVEL CO., LTD.
License No. 11/737
Forum Tower 184 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10320, Thailand
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www .worldwidegrp.com

กำหนดกำรเดินทำง
ภูเก็ต พังงำ เกำะสุ รินทร์ เกำะตำชัย
******************

เส้ นทำง :

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – วัดพระทอง - วัดฉลอง – โรงงำนผลิ ตไข่ มุก – แหลมพรหมเทพ
วังไอยรำ มหัศจรรย์ กมลำ - พังงำ – อุทยำนแห่ งชำติหมู่เกำะสุ รินทร์ - เกำะตำชัย – ภูเก็ต ซิตี้ทวั ร์
ของฝำกร้ ำนพรทิพย์ – ภูเก็ต - สนำมบินดอนเมื อง – กรุงเทพฯ– กรุงเทพฯ
***********************

วันแรกของกำรเดินทำง

05.00
07.45
09.00

12.00
13.00

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – วัดพระทอง – วัดฉลอง – โรงงำนผลิ ตไข่ มุก – แหลมพรหมเทพ
วังไอยรำ มหัศจรรย์ กมลำ

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
เจ้ ำหน้ ำทีข่ อง เวิล ด์ ไวด์ ฮอลิ เดย์ ส ฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่ อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ จังหวัด ภูเก็ต โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3037
ถึง สนามบินจังหวัดภูเก็ต
รถโคชปรับอากาศรอรั บคณะเดินทางเพื่อนาท่านไปยัง วัดพระทอง หรื อชาวภูเก็ตเรี ยกว ่า วัดพระผุด
มีพระพุทธรู ปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่ งองค์ เมือ่ คราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328
ทหารพม ่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนากลับไปพมา่ แต่ขดุ ลงไปคราวใดก็มฝี ูงแตนไล่ตอ่ ยจนต้อง
ละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นาทองหุ ้ มพระพุทธรู ปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่ งองค์

อาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
หลังอาหารกลางวันนาท่านไปยัง วัดฉลอง สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ห้า มพลาดมาเยือนของเมืองภูเก็ต
เพื่อสักการะรู ปเหมือนหลวงพอ่ แชม่ หลวงพอ่ ชว่ งและหลวงพอ่ เกลื้อม หลวงพอ่ แชม่ นั้นโด่งดังเรื่ อง
การรักษาโรคภัย และได้ชว่ ยเหลือชาวบ้านมากมายในอดีตกาล จนชาวบ้านเลื่อมใสและนาทองมาติด
ที่ตวั ท่านตั้งแต่ทา่ นยังมีชีวติ อยู ่ พร้อมหาเชา่ วัตถุมงคล เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก ต่ วั ท่านและครอบครั ว

15.00
15.15

ออกจากวัดฉลองเพื่อไปชม โรงงำนผลิ ตไข่ มุก ภูเก็ต
เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตา่ งๆจากหอยไข่มุก พร้อมชมการสาธิ ตการผ่าหอยมุกที่ร้ านมุกภูเก็ต
และชมมุกที่ใหญ่ที่สุดและสมบูร ณ์ที่สุด มูลค่ากว ่า 12 ล้านบาท และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านมุกภูเก็ต
ซึ่งเป็ นของฝากที่ข้ นึ ชื่อของภูเก็ต

16.15

นาท่านออกเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ เพื่อชมความสวยงามยามพระอาทิตย์อ ัสดง ซึ่งเป็ นสถานที่
ที่ได้รับความนิ ย มจากนัก ท่องเที่ย วเป็ นจานวนมาก
ออกเดินทางต่อเพื่อไปชมการแสดงที่ภูเก็ตแฟนตาซี
ถึงภูเก็ตแฟนตาซี เดินชมการแสดงต่างๆด้านใน พร้อมซื้อของที่ระลึกจากภูเก็ตแฟนตาซี
อาหารค่าที่ร้านอาหาร
พร้อมกันทีโ่ รงละคร “วังไอยรำ มหัศจรรย์ กมลำ” เชิญพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์
ที่ผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลก สัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นตะลึงกับมิติมายากลลวงตาอันยิ่งใหญ่
และระทึกใจไปกับยุทธหัตถี อนั น่าพรั่นพรึ ง ตื่นตะลึงกับแสงสี ตระการตา ชมเทคนิ คระเบิดเพลิงอันน่า
ตื่นใจพลิว้ ไหวกับลีลาเริ งร่ากลางอากาศ “บันจี้บลั เล่ต์” หรรษากับคาราวานช้างหลายสิ บเชือกยิง่ ใหญ่
บนเวทีและพบกับความพิศ วงที่ ปรากฏอยู ต่ รงหน้า เมือ่ ช้างถูกเสกให้ลอบขึ้นไปบนอากาศและหายวับ
ไปในชัว่ พริ บตา
พักทีโ่ รงแรม ในภูเก็ต

17.00
18.30
18.00
21.00

วันสองของกำรเดินทำง

ภูเก็ต – พังงำ – อุทยำนแห่ งชำติหมู่เกำะสุ รินทร์ - เกำะตำชัย – ภูเก็ต

07.00
07.30
08.30
10.30

อาหารเช้าที่โรงแรม
พร้อมกันที่หน้าล็อบบี้ เพื่อนาท่านเดินทางสู ท่ า่ เรื อ
นาคณะออกเดินทางสู ห่ มูเกาะสุ
่
รินทร์ ด้วยเรื อเร็ ว (Speedboat)
เดินทางถึง อุทยำนแห่ งชำติหมู่เกำะสุ รินทร์ ชมปะการังที่อา่ วสุ เทพ ซึ่งเป็ นอ่าวที่มนี ้ าใสสะอาด
และกลุม่ หิ นปะการังที่รวมกันเป็ น กลุ ม่ สวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยูต่ ามโขดหิ น
อีกทัง้ ฝูงปลาการ์ ตูนที่ว ่ายเข้า มาทัก ทาย

12.00
13.00

อาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ
นาท่านเดินทางสู ่ เกำะตำชัย ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อสุ ดของหมูเกาะสิ
่
มลิ นั ชื่อของเกาะตาชัยนั้น
ขนานนามตาม “ตาชัย” ชื่อของชายคนแรกผูค้ นพบเกาะ โดยเกาะตาชัย ถือว ่าเป็ นเกาะสวรรค์ของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ลอ้ มรอบไปด้วยหาดทรายสี ขาวบริ สุ ทธิ์ และมีความละเอียด
อย่างมาก น้ าทะเลสี ฟ้าใส ชายหาดกว้างและทอดตัวยาวขนานไปกับพื้นน้ าสุ ดสายตา มีจุดดาน้ าตื้น
และน้ าลึกดูปะการังที่สวยงามและสมบูร ณ์หากมาในชว่ งจังหวะดี ดี ท่านอาจจะได้พบเห็ นปลากระเบน
ราหู ปลาฉลามเสื อดาว ลูกปลาฉลามหู ดา และปลาหลดหิ นยักษ์ นอกจากนี้ แล้ว ยังมีสัตว์อีกชนิ ดเป็ น
ดาราประจาเกาะตาชัย นั่นก็คือ ปูไก ่ ปูภูเขา ที่อาศัยอยูภ่ ายในป่ าบริ เวณที่มนี ้ า กร่อ ยและสภาพอุดม
สมบูรณ์เท่านั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เที่ยวชมบริ เวณชายหาดรอบ ๆ เกาะ จนถึงเวลานัด

16.30
18.30

เดินทางออกจากเกาะตาชัยมุงหน้
่ าสู ท่ า่ เรื อ จากนั้นนาท่านกลับสู เ่ กาะภูเก็ต
อาหารค่าที่ร้านอาหารพื้นเมือง
พักทีโ่ รงแรม ในภูเก็ต

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง

ภูเก็ต – ซิตี้ทวั ร์ – ของฝำกร้ ำนพรทิพย์ – สนำมบินดอนเมื อง – กรุงเทพฯ

07.00
07.45
08.30

อาหารเช้าที่โรงแรม
คืนห้องพักและพบกันที่หน้าล็อบบี้ของโรมแรมเพื่อออกเดินทางไปยัง ตัวเมืองภูเก็ต
เดินทางถึงตัวเมืองภูเก็ตเพื่อเยี่ยมชมตึก สมัยเก ่า ซึ่งมีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป
สร้างขึ้นเกือบร้อยปี มาแล้ว เมือ่ ครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่ มเจริ ญใหม ่ๆ เชน่ ธนาคารนครหลวงไทย
นอกจากนี้ ยงั มีอาคารบางส่วนที่ไ ด้รั บอิ ทธิ พลทางด้านสถาปั ตยกรรมแบบจีน มาผสมผสาน เรี ยกว ่า
สถาปั ตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกสี ” (Chinois Postugess) คืออาคารจะมีสว่ นลึก มากกว ่าส่วนกว้าง
และไม ่สู งนัก สามารถหาชมได้บริ เวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา

09.00

นาท่านออกเดินทางไปยัง ร้ ำนพรทิพย์ เพื่อซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต เชน่ แกงไตปลาแห้ง
ปรุ งสาเร็ จ น้ าพริ กกุง้ เสี ยบ เม็ดมะม ่วงหิ มพานต์แปรรู ป สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกอีกมากมาย
อาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารกลางวันนาท่านไปยังสนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู ก่ รุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3092
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.15
11.15
13.15
14.45

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

