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ทั่วกระบี่-นั่งเรือ Speed Boat ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ-ชมทะเล

แหวก- สุดยอด  Unseen Thailand -ท่องทะเลตรัง-ชม
ปะการังอ่อนหลากสีสันสวยงาม-

 ตื่นเต้นกับการเขาถ้ำมรกต- สนุกสนาน
กับการให้อาหารปลาการ์ตูน

            ( ที่พักระดับมาตรฐานสากล  ที่ จ.ตรัง 1  คืน, กระบี่ 1 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯ นำท่านเหิรฟ้าสู่ จ.ตรังและกระบี่ สัมผัสความงดงามของท้องทะเล
อันดามันเที่ยวทางทะเลอันดามัน เพชรน้ำเอกแห่งใหม่แห่งท้องทะเล ที่เพรียบพร้อม
ด้วยความงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสีฟ้า ธรรมชาติใต้น้ำที่
สมบูรณ์ด้วยปะการังต่าง ๆ และล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม  สัมผัสการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่  ทะเลกระบี่
โปรแกรมการท่องเที่ยว  .............2559
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ท่องทะเลตรัง
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เหิรฟ้าท่องอันดามัน-นั่งเรือSPEED BOATทัวร์ 4 เกาะหมู่เกาะปอดะ-
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06.00 น. ✋ คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ประตูทางเข้าที่ .2. เคาร์เตอร์
สายการบินนกแอร์(DD.) หรือสายการบินไทยแอร์เอเซีย ( FD.) เจ้าหน้าที่
รุ่งเรืองทัวร์ฯ คอยอำนวยความสะดวก

07.30 น. เหิรฟ้าสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินกแอร์ เที่ยวบินที่ DD.7208 
08.50 น. ถึงสนามบิน  จ.ตรัง  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง  นำท่านขึ้นรถปรับ

อากาศ เดินทางสู่ ตัวเมืองตรัง
09.00 น.  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หาดปากเม็ง   อ.สิเกา   ชมชายหาดที่
สวยงามขึ้นชื่อของ  จ.ตรัง
09.00 น. นำท่านลงเรือท่องทะเลอันดามัน   เดินทางชมความงามธรรมชาติของทะเล

ตรัง    เที่ยวเกาะมุก   นำท่านชมถ้ำมรกดที่สวยงามขึ้นชื่อของ จ.ตรัง พบ
ความแปลกใหม่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำ  พบกับโลกใหม่มีชายหาด  ต้นไม้
ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน  ดูลักษณะคล้ายกับปล่องภูเขา  เดินทางสู่เกาะ
กระดาน  ชมชายหาดบนเกาะกระดานที่มีความสวยงาม  ขาวดุจผงแป้ง

12.00 น. !บริการอาหารกลางวันปิกนิค บนเรือ
13.00 น. หลังอาหารให้ท่านเดินทางสู่เกาะเชือก พิสูจน์โลกใต้ทะเล ชมธรรมชาติใต้

น้ำ   ได้เวลาพอสมควรนำท่านชมความสวยงามของปะการังอ่อนชนิดต่าง 
ๆ  ล้อมรอบด้วยฝูงปลาสีสันสวยงาม บริเวณแหลมกวนอิม และอ่าวกวนตง 
ที่เกาะไหง  

15.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดปากเม็ง   เดินทางเข้าสู่ 
จ.ตรัง  นำท่านเด

19.00 น. !บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหาร 
วันที่สอง ตรัง-กระบี่-วัดถ้ำเสือ-อ่าวนาง-เกาะไก่-เกาะหม้อ-เกาะทับ-เกาะยาวาซำ
07.00 น. ! บริการอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ห์  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

หลังอาหารนำท่านแวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่ออาทิเค้กเมืองตรัง  ชมและเละ
เลือกชิมเค้กรสเลิศเดินทางสู่  อ.ห้วยยอด    เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการนั่ง
เรือท้องแบน  (นั่งลำละ5ท่าน)  เที่ยวชมถ้ำเลเขากอบ  ภูเขาหินปูนมีสายน้ำ
ไหลล้อมรอบและไหลผ่านภูเขา  ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือเข้า
ชมถ้ำน้อยใหญ่ภายในถ้ำ  กระแสน้ำไหลเรียดคลอดระยะทางเกือบ4  กม. 
ชมถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำเจ้าสาว  ถ้ำท้องพระโรง ฯ ได้เวลาอันสมควร
เดินทางสู่จังหวัดกระบี่  

12.00 น. ! บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือนทิพย์ 
                                       ยำสะเด็ด / หมูคั่วเกลือ / กุ้งอบเกลือ / น้ำพริกกุ้งสด / 
แกงส้มปลาผักรวม/ แกงจืดสาหร่ายทะเลหมูสับ 
                                     / ผัดผักรวม / ปลากรายทอดกรอบ /  ผลไม้ / ขนม  หลังอาหาร
เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเล่นน้ำ



13.00 น. นำท่านลงเรือลงเรือ  Speed  Boat  เหมาลำ  ท่องทะเลอันดามันสู่อ่าวนาง 
ประทับใจกับทิวทัศน์แปลกตาของหมู่เกาะน้อยใหญ่  เล่นน้ำทะเลที่เกาะปอ
ดะ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะด้ามขวาน ประทับใจกับแนวปะการังที่สวยงาม
ของเกาะยาวาซำ  บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  หลังอาหารสนุกกับ
การดำน้ำดูปะการัง  ชมปลาทะเลหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลา  เดินทาง
กลับสู่ฝั่งกระบี่ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่งกระบี่  เที่ยวชม
 “หาดคลองแห้ง  หรือหาดนพรัตน์ธารา”  หาดทรายยาวเหยียดลงสู่ทะเล 

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  ณ  โรงแรมบุญสยาม   ใจกลางเมือง  จ.กระบี่   หรือ 
เทียบเท่า

20.00 น. !บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  

วันที่สาม กระบี่-วัดถ้ำเสือ-อ่าวนาง-น้ำตกโตนร้อน-สระมรกต-สุราษฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 
08.00 น. !บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)
09.00น.             หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว   Unseen In

Thailand เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐-๕๐ องศาเซลเซียสเป็นน้ำ
ร้อน  ที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมร่มรื่น สายน้ำไหลไปรวม
กันตามความลาดเอียงของพื้นที่  บางช่วงมีควันกรุ่นและคราบหินปูน
ธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนาทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา  โดย
เฉพาะบริเวณที่ธารน้ำร้อนไหลลงสู่คลองท่อมลดระดับเกิดเป็นลักษณะ
คล้ายชั้นน้ำตกเล็ก ๆ  ให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติ พร้อมกับอบไอน้ำ ซาว
น่า ในอุทยาน

12.00 น. ! บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหาร 
หลังอาหารนำท่านเดินทางนำท่านแวะชมวัดถ้ำเสือ  ให้ท่านได้ชมต้นไม้
พันปี พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล

..........น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกระบี่ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 
17.40 น. เหิรฟ้าสู่ ดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่  
FD3220

18.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 
****************************************                 

***กรณีสายการบินไทยแอร์เอเซีย ที่นั่งไม่ว่าง  ขอเปลี่ยนเป็นสายการบิน
นกแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
อัตราค่าบริการ                    ผู้ใหญ่ ท่านละ         15,900     บาท (พักห้องละ 2 
ท่าน )



เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   13,900    บาท(พักรวมผู้ปกครองไม่
เสริมเตียง)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ 
รองเท้าฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ
                                       -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จใน
รูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท)
อัตราดังกล่าวรวม -ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ตรังและกระบี่-กรุงเทพฯ       -ค่ารถ
ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุใน
โปรแกรม

-ค่าที่พัก 2 คืน (กระบี่ 1  คืน,ตรัง 1 คืน หรือ ตรัง 2 คืน ,กระบี่ 2 
คืน )   

-ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ -ค่าเรือเรือนำเที่ยว ท่อง
อันดามัน จ.ตรัง 

-ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว -ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่อง
เที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท

-ค่าเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูง  นำเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ
-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ

หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรม   
สำหรับท่าน

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

งื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  



2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะ
หักไว้ 25% ของราคาทัวร์ 

3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 
บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4. โปรแกรมเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสม ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

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


