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ทวัรภ์เูก็ต: ทวัรเ์มอืงภเูก็ต 

โปรแกรมวนัเดยท์รปิ โดยรถตูส้ว่นตวั (สงูสดุ 6 ทา่น) 

  

รายละเอยีดโปรแกรม 

08.30 น. 

- ออกเดินทางจากโรงแรมของคุณ สัมผัสวัฒนธรรมและทิวทัศน์อันสวยงามของภูเก็ตใน

โปรแกรมนี ้และความทรงจ าในวันหยดุของคณุจะถกูเตมิเต็ม 

- มาถงึเมอืงเกา่ภเูก็ตยา่นประวัตศิาสตรท์ีไ่มค่วรพลาดในเมอืง ชมอาคารชโินโปรตกุสีเกา่แกข่อง

ภเูก็ตซึง่สรา้งมากวา่ 100 ปี อาคารเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึลักษณะและมรดกทางวัฒนธรรมของ

ไทยแมว้า่จะมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งสไตลจ์นีและยโุรป 

- ชมววิสวย ๆ จากเขารัง คุณสามารถชมทวิทัศน์ทีส่วยงามของตัวเมอืงภเูก็ต, ทางตอนใตข้อง

เกาะและเกาะนอกชายฝ่ังบางสว่นไดโ้ดยไปทีย่อดเขารังทางตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืง 

- รับประทานอาหารกลางวันทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่ (ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร) 

- จากนั้นเยี่ยมชมวัดฉลองซึง่เป็นพระอารามที่สวยงามและมีชือ่เสียงที่สุดของภูเก็ต เป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นทองค าของพระวรีชนหลวงพ่อแชม่และผูช้ว่ยหลวงพ่อชว่ง ซึง่ทัง้สองเป็นที่

เคารพนับถอืของคนในพืน้ทีเ่นือ่งจากมบีทบาทในการปราบกบฏคนงานเหมอืงในปี พ.ศ. 2419 

- เมือ่ทกุอยา่งดสูนุกสนานคณุก็มาถงึแหลมพรหมเทพ สว่นบนสดุของแหลมนีเ้ป็นทีร่าบมหีนา้ผา

สูงริมทะเล จากจุดนี้คุณสามารถมองออกไปยังทะเลและเกาะต่างๆในบริเวณใกลเ้คียง 

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากมาทีน่ีโ่ดยเฉพาะในชว่งเย็นเพือ่ชมพระอาทติยต์กลับขอบฟ้า 

15.30 น. เดนิทางกลับโรงแรม 

  

หมายเหต:ุ ในกรณีทีส่ภาพอากาศเปลีย่นแปลงหรอืมอีปุสรรคอืน่ๆ โปรแกรมทวัรจ์ะเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ONE DAY PHUKET CITY TOUR 

By PRIVATE VAN (Max.6 Persons) 

  

Itinerary 

08.30 a.m. 

- Depart from your hotel. Give yourself a cultural and scenic treat of beautiful Phuket 

in this program and your holidays memories will be enriched. 

- Arrive at Old phuket town, the historical district is a must-see in the city. Check out 

the yesteryears of Phuket’s old Sino-Portuguese buildings, built more than 100 year, 

these building portray Thai characteristic and heritage although architecturally they 

are blend of Chinese and European styles. 

- Enjoy scenic view from Khao Rang Hill. A great view of Phuket Town, the southern 

part of the island, and some of the offshore islands, can be obtained by going to 

the top of Kao Rang Hill, on the city’s northwest. 

- Lunch at local restaurant. (not included) 

- Then visit Wat Chalong, Phuket’s most beautiful and renowned monastery. It 

enshrines the gilt statues of monk-hero Luang Pho Chaem and his assistant 

LuangPho Chuang, both much revered by local people because of their roles in 

quelling the miner rebellion in 1876. 

- When all seem so enjoyable, you will be at Phromthep Cape. The top part of this 

cape is plain having a high cliff along the edge of the sea. From this point you can 

look out to the sea and islands nearby. Many tourists come here particularly in the 

evening to see the sun setting below the horizon.  

03.30 p.m. Transfer back to the hotel.  

  

Remark: In case of weather changes or other obstacles, the program tour will be changed for 

suitability without prior notice. 

 


