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SC.01 AIR ภูเก็ต-หมู่เกำะพีพี หรื อ Coral Island-เกำะไข่

สั มผัสควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้ องทะเลอันดำมัน
เที่ยวเกำะไข่ -ให้ อำหำรปลำกำร์ ตูน- ดำน้ำดูปะกำรัง- ภูเก็ต
ชมสุ ดยอดโชว์ระดับโลก ภูเก็ตแฟนตำซีโชว์
( ที่พกั ระดับชั้นหนึ่งมำตรฐำนสำกล ใจกลำงหำด กะรน /ป่ ำตอง หรื อ ตัวเมืองภูเก็ต 2 คืน )
รุ่งเรื องทัวร์ ฯนำคณะชมควำมงดงำมทำงธรรมชำติระดับประเทศจนได้รับฉำว่ำ“ไข่ มุกอันดำมัน”นำท่ำนท่องเที่ยวทำง
ทะเล ที่เพียบพร้อมด้วยควำมงำมตำมธรรมชำติ หำดทรำยขำวละเอียด น้ ำใสสี ฟ้ำ ธรรมชำติใต้น้ ำที่สมบูรณ์ดว้ ยปะกำรังต่ำงๆ ที่
สมบูรณ์ลอ้ มรอบด้วยฝูงปลำทะเลสี สันสวยงำม สัมผัสกำรท่องเที่ยวแบบใหม่ พร้อมชมโชว์ที่ยงิ่ ใหญ่ สุ ดยอดเทคนิคแสงสี เสี ยง อิ่ม
อร่ อยกับอำหำรเลิศรส จำกภัตตำคำรชั้นนำ ที่พกั ระดับมำตรฐำนสำกล ใจกลำงแหล่งท่องเที่ยวหำดป่ ำตอง

พักระดับ มำตรฐำน 3-4 ดำว
โปรแกรมกำรเดินทำง
แพ็กเก็จทัวร์ ตั้งแต่2 ท่ำนขึน้ ไป
วันแรก
ดอนเมือง-ภูเก็ต-ที่พกั –ภูเก็ตแฟนตำซีพร้ อมดินเนอร์ บุปเฟต์ นำนำชำติ
..........น.
พร้ อมกัน ณ ดอนเมือง อำคำร 2 ชั้น 2 เคำร์ เตอร์ สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ .เช็คสัมภำระก่อนขึน้ เครื่ อง
...........น.
เหิรฟ้ำสู่สนำมบิน จ.ภูเก็ต โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ .......เครื่ องใหม่ ขนำด 180 ที่นั่ง
...........น.
ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.ภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระพร้อมนำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศของกำรเดินทำงโดยรถตูป้ รับ
อำกำศ แอร์เย็นช่ำ เดินทางสู่ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พกั
มีให้ท่ำนเลือกดังนี้
17.30 น.
นำท่ำนเดินทำงสู่ หำดกมลำ เพื่อชมกำรแสดงที่ยงิ่ ใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สี เสี ยง ระดับโลก

ณ ภูเก็ตแฟนตำซี
19.30 น.

บริ กำรอำหำรเย็นแบบบุปเฟต์นำนำชำติ กว่ำ 100 ชนิด ณ ภัตตำคำร มโนรำห์ ทอง หลังอำหำรชมภูเก็ตแฟนตำซี

23.30 น.

/www.phuket-fantasea.com
เดินทำงกลับที่พกั อิสระพักผ่อน หรื อ ท่องรำตรี ตำมอัธยำศัย

วันที่สอง
06.30 น.
08.00 น.

รำยกำรที่ 1

แพ็กเก็จเลือก 2 รำยกำร
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ พร้อมบริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั หลังอำหำรเปลี่ยนเป็ นดำน้ ำชมปะกำรัง
พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของที่พกั มีให้เลือก 3 รำยกำร ดังนี้
07.30 น.นำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศเดินทำงสู่ ท่ ำเรื อรัษฎำ เพื่อขึ้นเรื อ เฟอร์ รี่ลำใหญ่ ควำมปลอดภัยสู ง มุ่งสู่ เกำะพี
พี(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.50 ชม.) ถึงเกำะพีพเี ล ซึ่งตั้งโดเด่นอยูก่ ลำงทะเลอันดำมัน

12.00 น.
บ่ำย
15.30 น.
18.00 น.
รำยกำรที่ 2

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรแบบบุปเฟต์ นำนำชำติ ณ เกำะพีพี หรื อ หำดยำว
นำท่ำนเล่นน้ำทะเลชมปะกำรังสีสันต่ำงๆ ที่สวยงำม สัมผัสกับปลำ
ออกเดินทำงจำกเกำะพีพี กลับสู่ ที่พกั จ.ภูเก็ต เข้ำพัก....................... อิสระเปลี่ยนเสื้ อผ้ำ เป็ นชุดท่องรำตรี
อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย
เรื อ SPEED BOAT เกำะไข่ ท่ำเรื อ เกำะสิ เหร่ นัง่ เรื อ Speed Baot ใหญ่ควำมปลอดภัยสูง มุ่งสู่ เกำะไข่ ซึ่งตั้งโด
เด่นอยูก่ ลำงทะเลอันดำมัน

09:20 am

เดินทำงถึงเกำะไข่ นอกซึ่งเป็ นเกำะที่นักท่ องเที่ยวนิยมมำเที่ยวมีควำมงดงำมที่สุด เกำะนีม้ ีลกั ษณะคล้ำยไข่ดำว
กลำงทะเล มีหำดทรำยขำวบริสุทธิ์อยู่ด้ำนหน้ ำของเกำะ เหมำะแก่ กำรนอนอำบแดด มีสันทรำยเล็กๆเชื่ อมต่อไปถึง
โขดหินแห่ งหนึ่ง บริเวณนี้เป็ นจุดที่ดีในกำรดำน้ำดูปะกำรังน้ำตื้น ชมทัศนียภำพใต้ ท้องทะเล

11:30 am
12:00 am
13:45 pm
14:00 pm
15.30 pm

...........น.

เดินทำงออกจำกเกำะไข่นอก สู่ เกำะไข่นุย้ เพื่อไปดำน้ ำดูปะกำรัง
ร่ วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน (บุฟเฟ่ ต์) ที่ร้ำนอำหำร นนทศักดิ์ เกำะไข่นอก
ออกเดินทำงจำกเกำะไข่นอกเพื่อเดินทำงกลับสู่ท่ำเรื อเกำะสิ เหร่
ถึงท่ำเรื อนนทศักดิ์ สิเหร่ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ
ถึงที่พกั อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย
อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย
************************************

วันที่สำม
06.00 น.
10.00 น.

ภูเก็ต-ช้ อปปิ้ งของฝำก-เที่ยวตัวเมืองเก่ ำภูเก็ต ถนนหัวมังกร-กรุงเทพฯ
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ พร้อมบริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั
อิสระเล่นน้ ำทะเลตำมอัธยำศัย
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ตัวเมืองภูเก็ต ชมสถำปัตย์กรรม แบบชิโน่ -โปตุกสิ อิสระในกำรช้อปปิ้ งในเขตตัวเมืองเก่ำ
ภูเก็ต ชมโรงงำน ผ้ำบำติก ชมกำรเขียนผ้ำแบบโบรำณ และเยีย่ มชมกำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จำกอำหำรทะเล ที่ข้ นึ ชื่อ
อำทิ น้ ำพริ กกุง้ เสี ยบ,น้ ำพริ กหอยดอง,เม็ดมะม่วงหิ มพำนต์ ณ โรงงำน
12.00 น.
อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย
บ่ ำย
นำท่ ำนเดินทำงสู่ ร้ ำนพรทิพย์ เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อำหำรอำทิ น้ ำพริ กกุง้ เสี ยบ,
น้ ำพริ กกุง้ สด,น้ ำปูดู ฯลฯ จนได้รับรำงวัลสิ นค้ำ OTOP ของภูเก็ต ชมโรงงำน ผ้ ำบำติก ชมกำรเขียนผ้ำแบบโบรำณ
และเยี่ยมชมกำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จำกอำหำรทะเล ที่ข้ ึนชื่ อ อำทิ น้ ำพริ กกุง้ เสี ยบ,น้ ำพริ กหอยดอง,เม็ดมะม่วงหิ ม
พำนต์ ณ โรงงำ
..........น.
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึ้นเครื่ อง
..........น.
เหิรฟ้ำสู่ ดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สำยกำรบิน.................... หรื อสำยกำรบินอื่นๆๆ บริกำรเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
..........น.
ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภำพพร้อมควำมประทับใจ
**********************************************************
อัตรำค่ำบริกำร
***รำคำนี้ รวมภูเก็ตแฟนตำซี พร้ อมดินเนอร์ บุปเฟต์ นำนำชำติ พร้ อมรถรับ-ส่ ง ***

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ 11,900 บำท) พักห้ องละ 2 ท่ ำน
เทศกำล ต่ำงๆ เพิม่ ท่ำนละ2,500 บำท
หมำยเหตุ
อัตรำนีไ้ ม่ รวม ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7 % และค่ ำธรรมเนียมภำษี ณ ที่จ่ำย 3 %
( ในกรณีที่ต้องกำรออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภำษี )
-สำหรับสำยกำรบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสมขึน้ อยู่กบั จำนวนลูกค้ ำ
กำรเปลีย่ นแปลงตำรำงบินและจำนวนเที่ยวบินของแต่ละสำยกำรบินนั้นๆ โดยทำงบริษัทจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบก่อน
เดินทำงอย่ำงน้ อย 3 วัน
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชำชน หรื อ ใบขับขี่ ( เด็กใช้ สำเนำสู ติบัตร )
กล้องถ่ำยรู ป, ยำประจำตัว, ครี มกันแดดและของใช้จำเป็ นอื่นๆ, ชุดเล่นน้ ำ, แว่นกันแดด
อัตรำดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ โดยสำยกำรบินไทยไล้อ้อนแอร์ หรื อสำยกำรบินอื่นๆๆ
หรื อสำยกำรบินอื่นๆๆที่ลงสุ วรรณภูมิ

2.ค่ำรถตูน้ ำเที่ยวที่ ระบุในรำยกำร
3.ค่ำอุปกรณ์ดำน้ ำ+ชูชีพ
4.ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมระบุในโปรแกรม
5.ค่ำที่พกั โรงแรมและรี สอร์ ท ระดับมำตรฐำน 4 ดำว จำนวน 2 คืน
6.อำหำรทุกมื้อตำมระบุในรำยกำร
7. ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ไกด์ 1 ท่ำน)
8. ค่ำประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ท่องเที่ยวท่ำนละ 1,000,000 บำท
เงื่อนไขกำรสมัคร
1. เวลำสมัครชำระเงินทั้งหมด หรื อมัดจำครั้งแรกที่ 8,000 ที่เหลือชำระทั้งหมดในวันเดินทำง
2. ระหว่ำงกำรเดินทำง ถ้ำท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรื อถอนตัวออกจำกคณะบริ ษทั ฯถือว่ำสละสิ ทธิไม่อำจเรี ยกร้อง
เงิน หรื อส่วนบริ กำรที่ขำดไม่ได้
3. โปรแกรมกำรเดินทำง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง แต่ยตุ ิธรรม
สำหรับท่ำน, บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
อัตรำดังกล่ำวนีไ้ ม่รวม
- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว, ค่ำเครื่ องดื่มในมินิบำร์ ฯลฯ
หมำยเหตุ -โปรแกรมกำรเดินทำงบริ ษทั รุ่ งเรื องทัวร์ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยตุ ิธรรม
สำหรับท่ำน
กรุณำโอนเงิน มัดจำ หรื อ จ่ ำยหมดมำที่
1. ชื่อบัญชี บริ ษทั รุ่ งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด
เลขที่บญั ชี 116-4399493 ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ
- เลขที่บญั ชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
โอนเรียบร้ อยแล้ วขอควำมกรุ ณำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลิป)พร้ อมทั้งระบุรำยละเอียด
- อย่ ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊ กซ์ มำที่ 02-2824909

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

