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RT-S.09  AIR   อุทยานแห่งชาติ สิมิลัน-ดำน้ำดูปะการัง
โปรแกรม ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

3 วัน 2 คืน
( พัก บนเกาะสิมิลัน 2 คืน พักเต้นท์ )

รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสนห์ทางธรรมชาติทางทะเล “อุทยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะสิมิลัน” (ซึ่งได้รับการยกย่องจากนิตรสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่าเป็น
หมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก) สัมผัสกับ
ท้องทะเลที่สวยสดงดงาม น้ำทะเลใสดั่งกระจก หาดทรายขาวราวกับแป้ง 
                 อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดทุกมื้อจากท้องทะเลอันดามัน ปรุงรสด้วยพ่อ
ครัวมืออาชีพ ประทับใจกับการบริการของมัคคุเทศก์ที่คอยเอาใจใส่แนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ บริการท่านด้วยความเป็นกันเอง

เสมือนหนึ่งท่านเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
กำหนดการเดินทาง       ออกเดินทางทุกวัน
วันที่แรก ดอนเมือง –ภูเก็ต-ท่าเรือทับละมุ-อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน-พัก สิมิ
ลัน
05.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบิน  ดอนเมือง   เคาร์เตอร์สายการบิน.....เช็คสัมภาระ
ก่อนขึ้นเครื่อง  
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05.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  จ.ภูเก็ต  โดยสายการบินแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่  เครื่อง
ใหม่  ขนาด   180 ที่นั่ง  ABUS 320  บริการอาหารเช้า  และเครื่องดื่มบน
เครื่อง (กรณีตั๋วเครื่องไม่ว่างต้องบินสายการบินอื่นๆ)

07.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติจ.ภูเก็ตตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทาง
10.00 น. ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว(Speed Boat ) 
..........น. ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆหลากหลายชนิดที่ฮันนีมูนเบย์ 

(Honeymoon Bay )ของเกาะ 5เดินทางถึงอ่าวหน้า เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ซึ่ง
ท่านสามารถดำน้ำตื้นในปรินเซสเบย์ (Pricess Bay)สำรวจชมความ
สวยงามของเกาะ ปีนขึ้นจุดชมวิว หรือ พักผ่อนบนหาดทรายสวยสีขาว

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ที่ทำการอุทยานแห่ง
ชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

13.00 น. เช็คอินและเก็บสัมภาระของท่านเข้าที่พัก
14.00น. ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย โดยเปลี่ยนขึ้นเรือ”พรรษา”เรือนำเที่ยว

ขนาดใหญ่ของเม็ดทราย สำหรับนักท่องเที่ยวค้างคืน ดำน้ำตื้นที่จุดบีคอ
นรีฟ (Beacon Reef )ที่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8 )ดำน้ำตื้นที่จุดเวสท์ออฟ
เอเดน(West of Eden ที่เกาะปายู (เกาะ7) ออกเดินทางกลับเกาะเมี่ยง 
(เกาะ 4 )ชมพระอาทิตย์ตก ขณะรับประทานอาหารเย็นบนเรือ 
“พรรษา”ที่(Honeymoon Bay )

18.00น. กลับสู่ที่พักของท่าน และเดินป่าช่วงหัวค่ำเพื่อชมปูไก่ ปูซึ่งมีเสียงร้อง
เหมือนไก่ ที่หาดูได้ที่สิมิลันเท่านั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะ 7,เกาะ 4 ,เกาะ 
7,เกาะ,8 

08.30น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ “พรรษา”
09.30น. ดำน้ำตื้นที่จุดอีสท์ออฟเอเดน (East of Eden )เกาะปายู (เกาะ 7  )ซึ่งเป็น

จุดหนึ่งที่มีปะการังสวยและหลากหลายที่สุด,ดำน้ำตื้นที่จุดสโตนเฮนจ์ 
(Stonehenge )ของเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ “พรรษา”และออกเดินทางต่อสำหรับ
โปรแกรมเที่ยวช่วงบ่าย
ดำน้ำตื้นที่สแนปเปอร์แอลเลย์ (Snapper Alley )ที่เกาะบางู (เกาะ9)
ดำน้ำตื้นที่เทอร์เทิลร็อค (Turtle Rock )ของเกาะสิมิลัน (เกาะ8 )
เดินทางกลับสู่เกาะเมี่ยง และรับประทานอาหารเย็นบนเรือและกลับขึ้น
ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน-ท่าเรือทับละมุ-พังงา
08.00น. เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์จากที่พักของท่าน



08.30น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  
09.30 น. ดำน้ำที่จุดบาราคุดา(Barracuda )ของเกาะ 5,ดำน้ำตื้นที่ออร์คิด การเด้น 

(Orchid Garden )ของเกาะ6 
รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ”พรรษา”กลับขึ้นเกาะ 4 เพื่อเก็บสัมภาระ
ของท่านและเปลี่ยนและเปลี่ยนลงเรือเร็ว(Speed boat )

13.30น. ดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ (Chrismas Point ) ที่เกาะบางู (เกาะ 9 
เดินทางถึงโดนัลเบย์ (Donald Duck Bay )ของเกาะสิมิลัน (เกาะ8 )ซึ่งท่าน
สามารถพักผ่อนบนชายหาดเล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือ
ใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่สิมิลัน

15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต
19.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ หรือสาย
การบินไทย ,ไทยสไมล์ .เที่ยวบินที่……..

บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************************************
******
   อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ท่านละ     17,900  บาท / ท่าน

เด็ก ( 4-12ปี  หรือสูงไม่เกิน 120 ซม. /ท่าน  15,900 
บาท
อัตราค่าบริการ -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ            -ค่ารถ
ปรับอากาศเดินทางไป-กลับ
                            -รถรับ-ส่งโรงแรม ท่าเรือ                                                     -เรือ 
Speed Boat ไป-กลับ

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่                                              -ค่าที่พัก (เต้น
ท์ ) 2 คืน 

-ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการทัวร์                      -ค่าเรือลำใหญ่นำ
เที่ยวทางทะเลพร้อมมัคคุเทศก์ 

-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก,ท่อหายใจ,เสื้อชูชีพ )  -ค่าประกัน
อุบัติเหตุ ในวงเงิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท
หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
                       **โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและความปลอดภัยของลูกค้า**

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด



-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู 
(บัญชีออมทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะ

หักไว้ 25% ของราคาทัวร์ 
3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 

บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
4. โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเหมาะสม
ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

5. บัตรซื้อแล้ว ไม่รับคืน
***********************************

            


