
 

 
 
 
 
      
 
 
  

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 

วนัแรก ภูเกต็ - ย่านเมืองเก่าภูเกต็ - Workshop หมี่ฮกเกีย้น ขนมเต่า - Woo Gallery - โรงตเีหลก็ 
 Workshop สาธิตตเีหลก็ - i46 Old Town - การแสดงกู่เจงิ - ชิโนโปรตุกสี 
......... น.  พร้อมกนั ณ สนามบิน......... (ลูกคา้ด าเนินการเอง)  
10.00 น. รถตูร้อรับท่ี สนามบินภูเกต็ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (มาตรฐาน SHA+) 
10.30 น.  Check-in เขา้พกัท่ี The Sis Kata Resort (4.5 ดาว) โรงแรมตั้งอยูบ่นเนินเขา ไม่ไกลจากหาดกะตะ 
11.00 น. ออกจากโรงแรมท่ีพกั และน าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าภูเกต็ ท่ีรุ่งเรืองในยคุเหมืองแร่ พร้อมร่วมแต่งกายดว้ย
 ชุดบาบ๋าย่าหยา เป็นการแต่งกายของคนภูเก็ตเม่ือสมยัร้อยกวา่ปี ซ่ึงเป็นการผสมผสาน 
 ของหลายชนชาติออกมาอยา่งสวยงาม 
11.30 น. สนุกสนานกบักจิกรรม Workshop ผดัหมี่ฮกเกีย้น อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมของภูเก็ต 
 โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากชาวจีนฮกเก้ียนในภูเก็ต ซ่ึงมีฝีมือในเร่ืองการท าอาหาร 
11.45 น. ร่วมกจิกรรม Workshop ขนมเต่าองักู๊ (ขนมเต่าแดง) ขนมมงคลรูปเต่าของชาวจีน 
 ซ่ึงมีความหมายวา่ มีอายยุนืยาวดงัเช่นเต่า 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ผดัหม่ีฮกเก้ียน+ขนมเต่าองักู๊) (ม้ือที ่1) 
13.00 น. เดินทางถึง Woo Gallery & Boutique Hotel โดยมีวทิยากรเจา้ของบา้นเป็นผูบ้รรยายเร่ืองราวความเป็นมา 
 ไม่เพียงเฉพาะดา้นสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ยงัไดพ้บกบัเร่ืองราวอนัน่า
 ประทบัใจของลูกหลานผูต้ ั้งใจอนุรักษบ์า้นของบรรพบุรุษแห่งน้ีไวใ้หเ้ป็นพยานแห่งกาลเวลาอีกดว้ย 

 



 

13.30 น. เดินทางถึง โรงตีเหลก็ไต่สุ้นอั้น โรงตีเหล็กดว้ยมือท่ีเหลือเป็นแห่งสุดทา้ยบนถนนดีบุก อดีตยา่นเหมืองแร่ และ
 ร่วมกจิกรรม Workshop สาธิตการตีเหลก็  
14.00 น. เดินต่อมายงั บ้านขุนนิเทศจีนารักษ์ (i46 Old Town) ชมความเก่าแก่ของบา้นเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 80 ปี  
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมเสิร์ฟเป็นชุดคู่กบัขนมพื้นเมืองของภูเก็ต 
 ทั้งขนมสดและขนมแหง้หลากหลาย ช่ืนชมบรรยากาศวถีิชีวติของชาวภูเก็ต 
 พร้อมชมการแสดงกู่เจิงจากคุณแอนน่ี นางฟ้ากู่เจิง 
15.00 น. น าท่านชมตึกเก่าท่ีมีอายมุากกวา่ 150 ปี รวมถึงสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกสี และถนนถลาง ท่ีซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่า
 ของชาวจีนท่ีอพยพมาอยูภู่เก็ตและเป็นยา่นศูนยก์ลางการคา้ของชาวภูเก็ตในสมยัก่อน นอกจากน้ีบริเวณ
 โดยรอบมีร้านอาหาร คาเฟ่ Street Art ซ่ึงเป็นพิกดั ท่ีนิยมในการถ่ายรูปสวยๆในยา่นเมืองเก่าดว้ย 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ท่ี ร้านอาหารตู้กบัข้าว (ม้ือที ่2) 
 เมนูอาหาร : ขา้วตงัหนา้ตั้ง / ทอดมนัปลา / คัว่กล้ิงคอหมูยา่ง / แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด / น ้าพริกกุง้เสียบ / 

หมูฮอ้งภูเก็ต / ปลากะพงทอดน ้าปลา (ตวั) / กุง้ผดักะปิสะตอ / ขา้วสวย / ผลไมต้ามฤดูกาล / น ้าด่ืม 
20.30 น. เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Sis Kata Resort 

วนัที่สอง ภูเกต็ - ชุมชนประมงบ้านบางโรง - เพนท์กระเป๋าบาบ๋าย่าหยา - สวนสับปะรด - สวนยาง 
 ธนาคารปู ปล่อยปูม้าไข่นอก - กจิกรรมในสวนมะพร้าว ขนมครก/ขนมโค - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (ABF) ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 
08.30 น. เกบ็สัมภาระ และ Check-out ออกจากท่ีพกั 
08.40 น. เจา้หนา้ท่ีรับท่านจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางไปสัมผสัวถิีชีวิต ยลเสน่ห์ชุมชนบ้านบางโรง 
09.30 น. เดินทางถึง ชุมชนประมงบ้านบางโรง ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3 ต.ป้าคอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหน่ึงบน

เกาะภูเก็ตตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกทางตอนเหนือของเกาะ มีสภาพพื้นท่ีเป็นปากอ่าวท่ีอุดมไปดว้ยป่าชายเลนท่ี
สมบูรณ์ เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองช่ือวา่เมืองถลาง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีอาย ุ200 กวา่ปี โดยชาวบา้นส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทางการเกษตร ยางพารา ไร่สับปะรด เล้ียงสัตว ์และประมงพื้นบา้น  

09.45 น. ผูน้ าชุมชนกล่าวตอ้นรับ แนะน าชุมชน ฟังบรรยาย และเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ 
09.55 น. รับ Welcome Drink (อัญชัน/เสาวรส) และขนมพืน้เมือง 
10.00 น. กจิกรรม Workshop เพนท์กระเป๋าบาบ๋าย่าหยา และสามารถน ากลบัเป็นท่ีระลึกไดท้่านละ 1 ใบ 
10.45 น. น าทานเยีย่มชมอตัลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดัภูเก็ต เยีย่มชมสวนสับปะรด ชิมน า้สับปะรด และสับปะรดสดๆ 

พร้อมเจา้หนา้ท่ีบรรยาย ของดี ของเด่น มีมานานปลูกท่ีอ่ืนไม่อร่อยเท่าท่ีภูเก็ต เรียนรู้การปลูก ตัด ปอก แปรรูป
สับปะรดภูเกต็หรือยา่หนดัภูเก็ต ชิมผลิตภณัฑจ์ากสับปะรดในสวน ลกัษณะเฉพาะตวัของสับปะรดภูเก็ต คือ มี
รสหวาน กรอบ เน้ือมีสีเหลืองสม ่าเสมอทั้งผล มีเยือ่ใยนอ้ย มีกล่ินหอมเฉพาะตวั และการท่ีสับปะรดภูเก็ตมีผล
ขนาดเล็กและมีแกนผลท่ีกรอบมากท าใหมี้เสน่ห์เฉพาะตวั คือหลงัจากปอกเปลือกออกแลว้ สามารถรับประทาน
ไดห้มดทั้งผล ท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก 

11.00 น. สนุกสนานกบักจิกรรมย่างสับปะรดทานด้วยเตาถ่าน 
11.15 น. ร่วมท ากจิกรรม Workshop กรีดยางพารา และศึกษาการท ายางแผน่ 



 

11.45 น. เดินทางถึง ธนาคารปูต าราอนุรักษ์ฉบับชาวบ้าน ชุมชนประมงเล็กๆท่ียงัคงวถีิชีวติเรียบง่ายดั้งเดิมเพื่อเรียนรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัธนาคารปู ตวัอยา่งการสร้างอาชีพเชิงอนุรักษต์ามแนวพระราชด าริและการอนุรักษป่์าชายเลนท่ี
ลดนอ้ยลงไปมากเน่ืองจากถูกกวา้นซ้ือไปหมด และร่วมกิจกรรมท าบุญปล่อยปูม้าไข่นอกหรือลูกปูสู่ท้องทะเล 
เป็นการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลอยา่งย ั้งยนื ดว้ยวธีิการน้ีจะท าใหช้าวประมงมีปูมา้ใหจ้บัไดต้ลอดไปอยา่ง
ย ัง่ยนื เป็นการเพิ่มลูกพนัธ์ุปูมา้ในธรรมชาติ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี แพลอยน า้ ในป่าโกงกาง (ข้ึน-ลงตามสภาพน ้าทะเล จากคลองบางโรง) (ม้ือที ่4) 
 เมนูแนะน า (ส าหรับคนไทย) : *พิเศษ สาหร่ายพวงองุ่น และขอแนะน า สาหร่ายเม็ดพริก 
 1) แกงส้มปลายอดมะพร้าว   2) กุง้ผดัน ้ามะขามเปียกสูตรโบราณ 3) ผดัผกัเหลียงใส่ไข่ 
 4) ชุดน ้าพริกกุง้เสียบ (ผกัจากชุมชน) 5) ขา้วสวย 6) น ้าเปล่า , น ้าอดัลม 7) โอะ๊เอ๋ว 
13.00 น. กจิกรรมในสวนมะพร้าว ทั้งด่ืมกาแฟสด สอย ปอก ขดูมะพร้าว และคั้นกะทิ 
13.30 น. เลือกท า Workshop ขนมครก หรือขนมโค 
14.00 น. ออกเดินทางไปยงัสนามบินภูเก็ต น าท่านแวะชอ้ปป้ิงของฝากพื้นเมืองและของท่ีระลึก ท่ี ร้านคุณแม่จู้ 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินภูเกต็ เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกเร่ืองเช็คอิน (เผื่อเวลา 3 ชม.) 
……. น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
*************************************************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการ 
6 ท่าน ราคา 6,500 บาท/ท่าน     //     8 ท่าน ราคา 5,500 บาท/ท่าน 

(ราคานีต้้องจองภายในวนัที ่30 พ.ย.64 เท่าน้ัน) เดินทางได้ตั้งแต่วนัที ่1 ก.ย.-31 ธ.ค.64 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 1 คนั (มาตรฐาน SHA Plus+) ตลอดทริปท่ีภูเก็ต 
 ค่าหอ้งพกั Sis Over The Stella Pool (Twin Sharing) The Sis Kata Resort 1 คืน (พกัคู่) (มาตรฐาน SHA Plus+) 
 ค่าอาหาร 4 ม้ือ เคร่ืองด่ืม และอาหารวา่งตามระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชม และค่าทวัร์ต่าง ๆ  
 ค่ากิจกรรมชุมชนบา้นบางโรง, การปลูกและท าสวนสับปะรด, กิจกรรมปล่อยปูมา้ไข่นอก 

กิจกรรมในสวนยาง สวนมะพร้าว, การท าขนมครก/ขนมโค ยลเสน่ห์ธรรมชาติป่าโกงกาง 

 ค่า Workshop+ม้ือกลางวนั หม่ีฮกเก้ียน ขนมเต่า 1 คร้ัง, Workshop สาธิตการตีเหล็ก 1 คร้ัง 
 ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์Woo Gallery, ของวา่งท่ี i46 Old Town พร้อมชมการแสดงกู่เจิง 1 คร้ัง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 (กรณีเสียชีวติตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ไป-กลบั) *กรณีไฟลท์ Delayed จะไม่มีการคืนเงิน 
 ค่าเช่าชุดบาบ๋ายาหยา (ประมาณ 350 บาท/ท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือรายการ 



 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คนทอ้ง , คนผา่ตดัหลงั, คนเป็นโรคหวัใจ, ผูสู้งวยัตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ไม่แนะน าใหใ้ชบ้ริการกบัเรือสปิดโบท๊ 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที 
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ภายใน 25 วนั ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ยกเลิกเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6. ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์, รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
7. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายท่ีเรียก
เก็บบางส่วนก่อนเพื่อการด าเนินงาน ท่ีบริษทัมีการจ่ายจริงทุกกรณี 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

 
 
 
 
  

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 – 4 


