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หากคุณก าลงัอ่านโพสตน้ี์ คุณก็คงจะพกัอยูแ่ถวไมข้าวแลว้คิดวา่มีเวลาวา่ง ท าอะไรดีหนอ หากเทียบกบัหาดอ่ืนๆ ไมข้าว
อาจจะมีแรงดึงดูดนอ้ยกวา่ เหมือนจะไม่ค่อยมีท่ีเท่ียวหรือกิจกรรมใหท้ า แต่ความจริงหากมองลึกอีกสกันิด โดยเฉพาะหาก
คุณไม่ไดม้องหากิจกรรมแบบเอาใจนกัท่องเท่ียวหมู่มาก ไมข้าวก็มีสถานท่ีเท่ียวและกิจกรรมน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย Let's GO 
Phuket ไดจ้ดัเตรียมโปรแกรมเท่ียวแบบ 1 วนัใหแ้ลว้  

เป้าหมายของเรา: เน้นเฉพาะไม้ขาว และออกแบบโปรแกรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชน 

โปรแกรมมี 2 แบบ ท่ีเท่ียวเหมือนกนัแต่แยกเป็นแบบเตม็วนั (มีพกัช่วงบ่าย) และคร่ึงวนั (ไม่มีพกั) 

โปรแกรม A: เต็มวนั (มีพกัช่วงบ่าย)  

9:30     รับท่ีโรงแรม หรือท่ีอ่ืนๆ ในยา่นไมข้าว 

10:00   ดูเคร่ืองบินท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ต  

การชมเคร่ืองบินน่าจะถือเป็นกิจกรรมอนัเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในยา่นไมข้าว ซ่ึงกไ็ม่ควรแปลกใจ เพราะมนัไม่เพียงสนุก 
แถมยงัทา้ทายอีกดว้ย การจะไดเ้ห็นเคร่ืองบินในมุมสวยๆ ถ่ายรูปออกมาอยา่งสุดวา้ว มนัตอ้งใชท้ั้งทกัษะ และโชคช่วย 
นอกจากจะใชฝี้มือกะเก็งมุมไดอ้ยา่งแม่นแลว้ ทิศทางลมอนัส่งผลต่อการข้ึนลงของเคร่ืองบิน สภาวะอากาศ ลว้นมีผลทั้งส้ิน 
อยากจะมาลอง "จบั" เคร่ืองบินดว้ยมือเปล่ากนัไหม? 

เราจะพาคุณไปจุดชมเคร่ืองบินเป็นโปรแกรมแรกของวนั เน่ืองจากช่วง 9:00-11:00 มีเคร่ืองบินถ่ีกวา่ แต่ทั้งน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ อีกเหตุผลหน่ึงคือหลีกเล่ียงช่วงแดดแรง การพาเท่ียวรายการน้ีคุณจะไดส้นบัสนุนรายไดใ้ห้คนขบั
รถตุ๊กๆ และร้านคา้ในบริเวณนั้น ซ่ึงค่าตุ๊กๆ และเคร่ืองด่ืมหรือไอศครีม รวมอยูใ่นค่าทวัร์แลว้  

11:00    ควายฮบั สนุกกบัการถ่ายรูปนอ้งควายและเล้ียงอาหารควาย 

"ควาย" อยูคู่่กบันาขา้ว ภูเก็ต (แทบ) ไม่มีนาขา้วแลว้เหตุใดจึงมีควาย? เพราะควายเป็นสตัวท่ี์อยูเ่คียงคู่สงัคมไทยมาชา้นาน 
กลุ่มผูเ้ล้ียงควายในยา่นไมข้าวจึงไดร้วมตวัตั้ง #วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผูเ้ล้ียงและอนุรักษค์วายไทย เพ่ือใหช้าวต่างชาติและคน
รุ่นใหม่ไดรู้้จกั คุน้เคยกบัควายไทย โปรแกรมของเราแวะมาเพ่ือใหไ้ดส้มัผสัชีวิตของควายไทย รวมถึงสามารถร่วมให้
อาหารควายได ้

11:30    ชมพิพิธภณัฑ ์บา้นอาจอ้ + ทานอาหารท่ีร้านโต๊ะแดง 

น่ีคือหน่ึงในไฮไลทข์องโปรแกรม บา้นอาจอ้เป็น "องัมอหลาว" หรือ "บา้นฝร่ัง" เก่าแก่อายกุวา่ 80 ปี ของตน้ตระกูลหงษ์
หยก เป็นบา้นตากอากาศเก่าแก่ท่ีสุดของภูเก็ต สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีท างาน จุดแวะพกั ส าหรับการท าธุรกิจเหมืองแร่ในจงัหวดั
พงังา กิจกรรมส าหรับท่ีน่ีคือเยีย่มชมบา้นซ่ึงเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์เป็นองัมอหลาวแห่งเดียวของภูเก็ตท่ีเปิดให้ชมไดท้ั้งบา้น 
(บางบา้นเปิดเฉพาะชั้นล่าง บางบา้นเปิดเป็นร้านอาหาร ไม่ใช่ชมบา้นแนวพิพิธภณัฑ)์ สมัผสัความเป็นอยูข่องชาวภูเก็ตใน
รุ่นปู่ยา่ วา่กนัวา่ทั้งบา้นน้ีมีเพียง 3 ส่ิงท่ีใหม่ นอกนั้นเก่าหมด 3 ส่ิงน้ีคืออะไร ลองไปถามตอนท่ีชมบา้นได ้ 
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หลงัจากชมบา้นแลว้กถึ็งเวลาม้ือเท่ียง ซ่ึงจะใหท้านท่ีร้านโต๊ะแดง อนัเป็นส่วนหน่ึงของบา้นอาจอ้ ความอร่อยของรสชาติ
อาหารท่ีน่ีพิสูจน์ไดจ้ากป้ายมิชลิน "บิบ กร์ูมอง" จากปี 2022 และจ านวนลูกคา้ทั้งไทยและต่างชาติ ท่ีคบัคัง่แทบทุกวนั 
โดยเฉพาะม้ือเยน็  

สาเหตุท่ีโปรแกรมของเราเกิดข้ึนดว้ยความร่วมมือจากบา้นอาจอ้ เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกนั นัน่คือเนน้สนบัสนุนชุมชน
ไมข้าว วตัถุดิบในการปรุงอาหารของบา้นอาจอ้เกือบทั้งหมดมาจากไมข้าว และไดมี้ความพยายามผลกัดนัของดีจากไมข้าว
ใหเ้ป็นเมนูเด่น ไปร้านน้ีอยา่พลาดลองจัก๊จัน่ทอดกรอบ และผดัผกัล้ินห่าน ซ่ึงมาจากไมข้าวแท้ๆ  ส่วนอีกเมนูยอดนิยมคือ
หม่ีกรอบ สูตรสมยัร.5 และแน่นอนวา่กุง้มงักรภูเกต็ เพราะไปภูเก็ตกค็วรไดท้านกุง้มงักรจากภูเก็ตแท ้

14:00    กลบัโรงแรม+พกัผอ่น 

เราเขา้ใจดีว่าอากาศท่ีภูเก็ต ถา้ไม่ร้อนมาก กเ็ปียกมาก หากเราเจอแดดหรือเจอฝนมาในช่วงเชา้ กค็งอยากไดพ้กัผอ่นกนับา้ง 
โดยเฉพาะหลงัม้ือเท่ียงหนกัๆ หนงัตามกัจะหยอ่น เราจึงพาท่านกลบัท่ีพกัเพ่ือไดพ้กัผอ่น อาบน ้าอาบท่า เปล่ียนชุดเพ่ือ
เตรียมสนุกต่อในโปรแกรมช่วงบ่าย 

16:00    รับท่ีโรงแรม 

16:15    จบัจัก๊จัน่ทะเลท่ีหาดไมข้าว 

ตอนม้ือเท่ียงท่ีโต๊ะแดง ไดล้องชิมจัก๊จัน่ทอดกนัหรือเปล่า? ไม่ว่าจะชิมหรือไม่ไดชิ้ม เราจะพาคุณไปดูวิธีการไดม้าของ
จัก๊จัน่แต่ละตวัว่าท ากนัอยา่งไร เรามีชาวบา้นท่ีมีอาชีพจบัจัก๊จัน่ไปสาธิตวิธีจบัพร้อมอุปกรณ์ของมืออาชีพ คุณจะลองจบั
ดว้ยก็ได ้ไม่ยาก แค่ระวงัเปียก! 

น่ีคืออีกหน่ึงขอ้พิสูจน์วา่โปรแกรมของเรา และบา้นอาจอ้ พดูจริงท าจริงในการสนบัสนุนชุมชนไมข้าว เราพามาดูการจบั
จัก๊จัน่ ซ่ึงเป็นแนวทางโปรโมทใหเ้มนูจัก๊จัน่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ไดเ้ห็นท่ีมาท่ีไป บา้นอาจอ้สัง่ซ้ือจัก๊จัน่จากชาวบา้นมา
ปรุงเป็นเมนูเดด็ ซ่ึงท าไดส้ าเร็จเพราะเมนูจัก๊จัน่ทอดติดอนัดบัขายดีท่ีสุดของร้าน เม่ือขายดีมากกซ้ื็อมาก ชาวบา้นกมี็รายได้

มากตามไปดว้ย มาช่วยอุดหนุนชาวบา้นกนันะครับ  

17:00    เลือกระหวา่ง 

(ก) เดินเท่ียวสะพานสารสิน + ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก โดยชาวมอแกน 

(ข) ข่ีมา้ลอดอุโมงคต์น้สน ริมชายหาดไมข้าว 

เดินเท่ียวสะพานสารสิน 

สะพานสารสิน คือจุดเช่ือมทางบกแห่งเดียวระหวา่งเกาะภูเก็ตและภาคพ้ืนของไทยท่ีจงัหวดัพงังา ในแง่ความส าคญันอกจาก
ทางดา้นขนส่ง ยงัมีเหตุผลท่ีเราควรมาเท่ียวสะพานแห่งน้ี เพราะการออกแบบท่ีสวยงาม อา้งอิงสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส 
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แบบในเมืองเก่า นอกจากน้ียงัมีต านานรักท่ีเราคุน้เคยกนัดีจากภาพยนตร์ "สะพานรักสารสิน" ท่ีสร้างจากเร่ืองจริงของคู่รัก
ต่างชนชั้นท่ีไม่สมหวงั  

สะพานแห่งน้ี ไม่วา่จะเวลาไหนกส็วยงาม (ไม่เวน้กระทัง่ช่วงเปียกฝน) เวลาท่ีเราอยากแนะน าคือช่วงแดดอ่อนๆ โดยเฉพาะ
ช่วงพระอาทิตยต์ก และพระอาทิตยข้ึ์น (แต่เรารู้ว่าส่วนมากต่ืนกนัไม่ไหว) โปรแกรมของเราพาไปในช่วงแดดอ่อน แต่ยงัไม่
ถึงกบัพระอาทิตยต์ก เพราะเรามีอีกทางเลือกหน่ึงเตรียมไวใ้ห้ ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกท่ีจะอยูเ่ท่ียวท่ีน่ีจนแสงแดดลบัฟ้าไป
เลยกไ็ด ้

ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก โดยชาวมอแกน 

ชาวมอแกน เป็นชาวประมงชนกลุ่มนอ้ยท่ีเคยอาศยัอยูแ่ถวหมู่เกาะสุรินทร์ หลงัจากสีนามิ พวกเขาจ าเป็นตอ้งยา้ยถ่ินฐาน 
ส่วนหน่ึงมาปักหลกัท่ีไมข้าวบริเวณใกลส้ะพานสารสิน เน่ืองจากเป็นชาวประมง อาชีพหน่ึงคือจบัปลา กุง้ รวมถึงเล้ียงกุง้
หอยปูปลานกระชงั เราอยากสนบัสนุนใหพ้วกเขามีรายได ้และใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวมอแกน จึงจดั
โปรแกรมล่องเรือโดยชาวมอแกน โดยไปข้ึนเรือตรงท่ีพวกเขาอาศยั เรือจะพาชมกระชงั บา้นพกับนน ้า ลอดใตส้ะพานสาร
สินไปยงัหาดท่ีแทบจะไม่มีผูค้น เน่ืองจากรถเขา้ไม่ถึง จึงเป็นหาดท่ีขาวสะอาดบริสุทธ์ิมาก สามารถเดินเล่นไดร้าวกบัเป็น
เจา้ของหาด และแน่นอนว่าพระอาทิตยต์กท่ีเห็นตรงนั้นสวยไม่แพท่ี้ไหนๆ ในภูเก็ต หรือจะเลือกชมพระอาทิตยต์กบนเรือ
โดยมีสะพานสารสินเป็นพร๊อพก็ได ้ 

ข่ีมา้ลอดอุโมงคต์น้สน ริมชายหาดไมข้าว 

แมเ้ราจะมัน่ใจว่าโปรแกรมเดินชมสะพานและล่องเรือชมพระอาทิตยต์กใตส้ะพานจะเริดแลว้ แต่เรากเ็ช่ือวา่การมีทางเลือก
ยอ่มเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ จึงมีทางเลือกส าหรับท่านท่ีอาจจะเคยเดินหรือล่องเรือท่ีสะพานแลว้ ดว้ยการพาเดินลอด 
"อุโมงค"์ ตน้สน ริมหาดไมข้าว เป็นการเดินท่ีเงียบสงบ คลอเสียงคล่ืน ซ่ึงงดงามในช่วงแดดอ่อน จะเดินรอจนดูพระอาทิตย์
ตกเลยกไ็ด ้นอกจากน้ีหากการเดินยงัไม่พิเศษพอ สามารถเลือกข่ีมา้บนเส้นทางน้ีก็ได ้โดยใชบ้ริการของ Phuket Horse 
Riding Club ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณนั้น 

19:00    ม้ือเยน็ท่ีร้านโต๊ะแดง หรือร้านอ่ืนในบริเวณไมข้าว 

เราจะจบโปรแกรมดว้ยอาหารม้ือค ่าท่ีจะสร้างความประทบัใจ ท่านจะเลือกกลบัไปทานต่อท่ีโต๊ะแดง หรือเลือกร้านอ่ืนกไ็ด ้
ซ่ึงร้านดงัในบริเวณไมข้าวยงัมี #ตาทวย และ #กินดี  

21:00    ส่งกลบัท่ีพกั จบรายการ 

โปรแกรม : คร่ึงวนั 

12:00   รับท่ีโรงแรม หรือท่ีอ่ืนๆ ในยา่นไมข้าว 

12:30  ชมพิพิธภณัฑ ์บา้นอาจอ้ + ทานอาหารท่ีร้านโต๊ะแดง 
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14:30   เลือกระหวา่ง 

(ก) ควายฮบั สนุกกบัการถ่ายรูปนอ้งควายและเล้ียงอาหารควาย 

(ข) จบัจัก๊จัน่ทะเลท่ีหาดไมข้าว 

15:30    ดูเคร่ืองบินท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ต (พร้อมรับเคร่ืองด่ืมหรือไอศครีม) 

17:00   เลือกระหวา่ง 

(ก) เดินเท่ียวสะพานสารสิน + ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก โดยชาวมอแกน 

(ข) ข่ีมา้ลอดอุโมงคต์น้สน ริมชายหาดไมข้าว 

19:00    ม้ือเยน็ท่ีร้านโต๊ะแดง หรือร้านอ่ืนในบริเวณไมข้าว 

21:00    ส่งกลบัท่ีพกั จบรายการ 

 

ราคาต่อกลุ่ม (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

 รวมล่องเรือ ไม่รวมล่องเรือ 

1-4 ท่าน  8,500 7,000 

5-6 ท่าน  9,500 8,000 

7-8 ท่าน 10,000 8,500 

ราคานีร้วม: 

• รถและคนขบั รับและส่ง รวมถึงตลอดรายการอยู่ภายในย่านไม้ขาว 
• เคร่ืองด่ืมหรือไอศครีม รถตุ๊กตุ๊กรับส่งท่ีจุดชมเคร่ืองบิน 
• กิจกรรมจับจ๊ักจ่ัน และ/หรือ ควายฮับ 
• น า้ด่ืม 1 ขวดต่อท่าน 

เง่ือนไข: 

• ทานอาหารมือ้เท่ียงท่ีร้านโต๊ะแดง บ้านอาจ้อ 
• โปรแกรมจบด้วยการส่งลูกค้าท่ีโรงแรมหรือท่ีอ่ืนๆ ในย่านไม้ขาว ภายในเวลา 21:00 ของวันเดียวกัน 
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หมายเหตุ: เวลาท่ีระบุในรายการ คือการประเมินเบือ้งต้น อาจมกีารขยบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมหรือตามความ
ต้องการของลกูค้า ท้ังนีเ้สร็จส้ินภายในเวลา 21:00 

หมายเหตุเกี่ยวกับกิจกรรมขีม้่า: ลกูค้าช าระเงินโดยตรงท่ี Phuket Riding Club 

• 1 ช่ัวโมง = 1,200 บาทต่อท่าน 
• 1 ช่ัวโมงคร่ึง  = 1,700 บาทต่อท่าน 

 


