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โปรแกรมเครื่องบิน 
เกาะนางยวน-เกาะเต่า-เกาะสมุย

    ���
เกาะเต่า-ดำน้ำดูปะการัง

-ให้อาหารปลาการ์ตูน-เกาะนางยวน
( พัก รีสอร์ทบน เกาะสมุย 2 คืน ) 

ขอนำท่านเหินฟ้าสู่เกาะสวรรค์ หรือฮาวายแห่งอ่าวไทย  เยือนสถาน  รุ่งเรืองทัวร์ฯ
ที่ท่องเที่ยวระดับโลกทางทะเล ครบครันเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของดงมะพร้าว  ทิวเขา  
หรือ ”เกาะสวาทหาดสวรรค์“  หาดทรายขาว  ทะเลสีครามของเกาะสมุย จนได้รับฉายา  
สัมผัสความงามของธรรมชาติ  ของทะเลอ่าวไทย  สะดวกสบาย  ”แห่งอ่าวไทย สิมิลัน“
และเป็นส่วนตัว กับการเดินทางโดยเรือ เฟอร์รี่ลำใหญ่ อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้า 
ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์และเจ้าที่ที่ชำนาญงานคอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ให้
ความรู้และบริการอย่างเป็นกันเองรุ่งเรืองทัวร์ฯบริการในเส้นทางนี้มานาน  
กำหนดการเดินทาง                 …………….2559
เที่ยวรอบเกาะเกาะสมุย-เกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี (สุวรรณภูมิ)กรุงเทพฯ วันที่แรก
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เหิรฟ้าสัมผัสมรกตแห่งอ่าวไทย  ความงามที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
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05.30 ชั้น พร้อมกัน ณ สนามบิน นานาชาติสุวรรณภูมิ .น 4 ประตูหมายเลข  3 แถว F 
อิสระพักผ่อนในห้อง   เช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง.....เคาร์เตอร์สายการบิน
รับรองพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์  ด้านใน  บริการท่านด้วย 
ขนมปัง บริการอินเตอร์เน็ตฟรี,กาแฟ,ชา

07.00 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เหิรฟ้าสู่สนามบิน เกาะสมุย .น ( PG. ) เที่ยวบิน
ที่  PG.119  กรณีตั๋วเครื่องไม่ว่า)  บริการอาหารเช้า  และเครื่องดื่มบนเครื่อง
ต้องบินสายการบินอื่นๆ)

08.30 ตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่าน สุราษฎธานี.เกาะสมุย จ ถึงสนามบินนานาชาติ .น
เปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  แอร์เย็นช่ำ  ออกเดิน
รีสอร์ทระดับมาตรฐาน ของเกาะสมุย .สู่ที่พัก ณ ทาง

12.00 อิ่มอร่อยกับอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้าน ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ .น 
ซึ่งเปิดมากว่า  20 ปี

หลังอาหารนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเที่ยวชมความสวยงามรอบเกาะสมุย เดิน บ่าย
ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามจากยอดเขาสูง (จุดชมวิว) ช่องบุญตา ทางผ่านชม 
ชมจุด เพื่อความเป็นสิริมงคล  นมัสการพระใหญ่  จากนั้นเดินทางสู่เกาะฟาน
ชมวิว  ช่องบุญตา  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากเบื้องบน  เที่ยวหาดละไม  ชมหิน
ตา  หินยาย  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างสรรค์  เที่ยวชมน้ำตกหน้าเมืองที่
สวยงาม  ร่มรื่นด้วยแมกไม้  

16.00 ผลิตภัณฑ์จากกะลา, ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆๆอาทิเช่น ผ้าบาติก .น
มะพร้าว เป็นต้น

..........เจดีย์แหลมสอ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดง พระภิกษุ นำท่านเดินทางสู่ .น
ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย มรณภาพเพราะเรืออับปาง องค์เจดีย์
ประดับด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ริม
ทะเล

18.00 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเก็บภาพความส่งจำที่สวยงามยาม .น
หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก อิสระท่อง  ร้านอาหาร ณ ค่ำคืนของเกาะสมุย
ราตรีตามอัธยาศัย

นั่งเรือ-เกาะสมุย วันที่สอง SPEED BOAT ดำ-เกาะนางยวน-เกาะเต่า-ท่องทะเลอ่าวไทย
น้ำดูปะการัง

05.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก .น
09.30 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือ .น SPEED BOAT  หมู่ ปลอดภัย นำเที่ยว

เกาะเต่า เป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางทะเลอ่าวไทยและเป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลแห่งที่สอง ชมทะเลในสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยหน้าผาที่สูงชัน ทางทีม



หน้ากากดำน้ำให้อย่างละ + งานแจกอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เช่น เสื้อชูชีพ 1 ชิ้น 
เตรียมสัมภาระลงเรือ ท้องถิ่นที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ เพื่อแจกอุปกรณ์ดำ
น้ำตื้น เดินทางเที่ยวรอบเกาะสู่เกาะเต่า

หลัง  บนเกาะเต่า หรือเกาะนางยวน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เที่ยง
อาหารนำคณะเดินทางสู่จุดชมวิวชมทิวทัศน์ของเกาะนางยวน ชมทัศนียภาพ
ความงดงามของหาดทรายขาวบริสุทธิ์คอดโค้งเว้าเข้าหากัน นับเป็นสัญญา
ได้เวลาพอสมควร ลักษณ์ของเกาะนางยวน พักผ่อนเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
เดินทางกลับเกาะสมุย โดยเรือ SPEED BOAT  ความเร็วสูง

 17.00 นำเข้าที่พัก .น  ............................................
19.00 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย .น

กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ-เกาะสมุย วันที่สาม )
06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก .น

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเลหน้าหาด
12.00 บริการอาหารกลางวัน.น 
...........ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาะสมุย .น 

สำหรับท่านที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เชิญ  ก่อนออกเดินทาง
ท่านพักผ่อนและรับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ห้องรับรองพิเศษของ
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ( PG. ) ด้านใน

...........สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดย เหิรฟ้าสู่ .น 
เที่ยวบินที่  PG…….

……..โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ  กรุงเทพฯ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ .น

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

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ           อัตราค่าบริการ     17,900  พักห้องละ2)   บาท 
ท่าน)

              พักเดี่ยวราคาท่านละ    15,900   บาท   พักเดี่ยว
ครีมกันแดดและของใช้จำ ,ยาประจำตัว ,กล้องถ่ายรูป              สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
แว่นกันแดด  ,เป็นอื่นๆ
กลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์-ค่าตั๋วเครื่องบินไป.1 อัตราดังกล่าวรวม 
(PG )หรือสายการบินไทย (TG)

2.ค่าที่พัก.3 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม 2 
คืน   เกาะสมุย  2 คืน 



4.ค่าเรือ SPEED BOAT นำเที่ยวตามระบุในรายการ 5.ค่ารถตู้ปรับ
อากาศ

6.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 7.ค่าเข้าชมอุทยาน 
ตามระบุในรายการ
 8.ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม 9.ค่าเรือนำ
เกาะนางยวน,เที่ยวเกาะเต่า

10.ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยวรอบเกาะสมุย
11.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม 
 -ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                  
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

(ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท)
เงื่อนไขการสมัคร

1.  มัดจำครั้งแรกที่ละ 8,000  ที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ

บริษัทฯถือว่าสละสิทธิไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไม่ได้
3. โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน ,ความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด-   หมายเหตุ

    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่
ยุติธรรม
     สำหรับท่าน

  1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-  เลขที่บัญชี      116-4399493    บัญชีออม) ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู

ทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ

-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  บัญชีออม)  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู
ทรัพย์)

พร้อมทั้งระบุ(ใบสลิป)โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
รายละเอียด

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

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



 
     


