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SC.01   AIR ภูเกต็-หมู่เกำะพพี ีหรือ Coral Island-เกำะไข่ 

                      

สัมผสัควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้องทะเลอนัดำมัน  
   เที่ยวเกำะไข่-ให้อำหำรปลำกำร์ตูน- ด ำน ้ำดูปะกำรัง- ภูเกต็ 

                                   ชมสุดยอดโชว์ระดับโลก ภูเกต็แฟนตำซีโชว์ 
                ( ที่พกั ระดับช้ันหนึ่งมำตรฐำนสำกล ใจกลำงหำด กะรน /ป่ำตอง หรือ ตัวเมืองภูเกต็ 2 คืน ) 

   รุ่งเรืองทัวร์ฯน ำคณะชมควำมงดงำมทำงธรรมชำติระดับประเทศจนได้รับฉำว่ำ“ไข่มุกอนัดำมัน”น ำท่ำนท่องเท่ียวทำง
ทะเล ท่ีเพียบพร้อมดว้ยควำมงำมตำมธรรมชำติ หำดทรำยขำวละเอียด น ้ำใสสีฟ้ำ ธรรมชำติใตน้ ้ำท่ีสมบูรณ์ดว้ยปะกำรังต่ำงๆ ท่ี
สมบูรณ์ลอ้มรอบดว้ยฝงูปลำทะเลสีสันสวยงำม  สัมผสักำรท่องเท่ียวแบบใหม่ พร้อมชมโชวท่ี์ยิง่ใหญ่ สุดยอดเทคนิคแสงสีเสียง อ่ิม
อร่อยกบัอำหำรเลิศรส  จำกภตัตำคำรชั้นน ำ  ท่ีพกัระดบัมำตรฐำนสำกล ใจกลำงแหล่งท่องเท่ียวหำดป่ำตอง   

 

 พกัระดับ มำตรฐำน 3-4 ดำว 
โปรแกรมกำรเดินทำง  แพก็เกจ็ทัวร์  ตั้งแต่2 ท่ำนขึน้ไป      

วันแรก      ดอนเมือง-ภูเกต็-ท่ีพกั –ภูเกต็แฟนตำซีพร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์นำนำชำต ิ

..........น. พร้อมกนั ณ ดอนเมือง อำคำร 2 ช้ัน 2   เคำร์เตอร์สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์  .เช็คสัมภำระก่อนขึน้เคร่ือง   
...........น. เหิรฟ้ำสู่สนำมบิน จ.ภูเก็ต โดยสำยกำรบินไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี .......เคร่ืองใหม่ ขนำด  180 ท่ีนั่ง  
...........น. ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.ภูเกต็ ตรวจเช็คสัมภำระพร้อมน ำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศของกำรเดินทำงโดยรถตูป้รับ

อำกำศ แอร์เยน็ช ่ำ   เดินทางสู่ท่ีพกั  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั  มีใหท้่ำนเลือกดงัน้ี   
17.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ หำดกมลำ เพื่อชมกำรแสดงท่ียิง่ใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สีเสียง  ระดบัโลก 
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ณ  ภูเก็ตแฟนตำซี  

19.30 น. บริกำรอำหำรเยน็แบบบุปเฟตน์ำนำชำติ กวำ่ 100 ชนิด  ณ ภัตตำคำร มโนรำห์ทอง  หลงัอำหำรชมภูเกต็แฟนตำซี   

/www.phuket-fantasea.com 

23.30 น. เดินทำงกลบัท่ีพกั อิสระพกัผ่อน หรือ ท่องรำตรี ตำมอธัยำศยั  
 

วันท่ีสอง แพก็เกจ็เลือก 2 รำยกำร 

06.30 น. อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ พร้อมบริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั  หลงัอำหำรเปล่ียนเป็นด ำน ้ำชมปะกำรัง   
08.00 น. พร้อมกนั ณ ล็อบบ้ีของท่ีพกั   มีใหเ้ลือก  3 รำยกำร  ดงัน้ี  

รำยกำรท่ี 1      07.30 น. น ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศเดินทำงสู่  ท่ำเรือรัษฎำ เพื่อขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีล ำใหญ่ ควำมปลอดภยัสูง  มุ่งสู่เกำะพี
พ(ีใชเ้วลำเดินทำงประมำณ  1.50  ชม.) ถึงเกำะพพีเีล  ซ่ึงตั้งโดเด่นอยูก่ลำงทะเลอนัดำมนั  

 
 
 12.00 น.  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรแบบบุปเฟต์นำนำชำติ  ณ เกำะพพี ี หรือ หำดยำว  
     บ่ำย น ำท่ำนเล่นน ้ำทะเลชมปะกำรังสีสันต่ำงๆ ท่ีสวยงำม  สัมผัสกบัปลำ  
15.30 น. ออกเดินทำงจำกเกำะพีพี  กลบัสู่ ท่ีพกั จ.ภูเก็ต เขำ้พกั.......................   อิสระเปล่ียนเส้ือผำ้ เป็นชุดท่องรำตรี  
18.00 น. อำหำรเยน็ อิสระตำมอธัยำศยั  
รำยกำรท่ี 2 เรือ SPEED  BOAT  เกำะไข่  ท่ำเรือ เกำะสิเหร่ นัง่เรือ Speed Baot ใหญ่ควำมปลอดภยัสูง  มุ่งสู่เกำะไข่ ซ่ึงตั้งโด

เด่นอยูก่ลำงทะเลอนัดำมนั  

09:20 am  เดินทำงถึงเกำะไข่นอกซ่ึงเป็นเกำะท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำเท่ียวมีควำมงดงำมท่ีสุด เกำะนีม้ีลกัษณะคล้ำยไข่ดำว
กลำงทะเล มีหำดทรำยขำวบริสุทธิ์อยู่ด้ำนหน้ำของเกำะ เหมำะแก่กำรนอนอำบแดด มีสันทรำยเลก็ๆเช่ือมต่อไปถึง
โขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เป็นจุดท่ีดีในกำรด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตื้น ชมทัศนียภำพใต้ท้องทะเล 



  

11:30 am  เดินทำงออกจำกเกำะไข่นอก สู่เกำะไข่นุย้เพื่อไปด ำน ้ำดูปะกำรัง 
12:00 am ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวนั (บุฟเฟ่ต)์ ท่ีร้ำนอำหำร นนทศกัด์ิ เกำะไข่นอก 
13:45 pm  ออกเดินทำงจำกเกำะไข่นอกเพื่อเดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือเกำะสิเหร่ 
14:00 pm ถึงท่ำเรือนนทศักดิ์ สิเหร่  โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
15.30 pm         ถึงท่ีพกั  อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
...........น. อำหำรเยน็ อิสระตำมอธัยำศยั 
   ************************************ 

วันท่ีสำม ภูเกต็-ช้อปป้ิงของฝำก-เท่ียวตัวเมืองเก่ำภูเกต็ ถนนหัวมังกร-กรุงเทพฯ 

06.00 น.             อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ พร้อมบริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั         อิสระเล่นน ้ำทะเลตำมอธัยำศยั   
09.00 น. 10.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ตวัเมืองภูเก็ต  ชมสถำปัตย์กรรม แบบชิโน่-โปตุกสิ  อิสระในกำรชอ้ปป้ิงในเขตตวัเมืองเก่ำ 

 ภูเก็ต  ชมโรงงำน ผ้ำบำติก ชมกำรเขียนผำ้แบบโบรำณ และเยีย่มชมกำรแปรรูปผลิตภณัฑ ์จำกอำหำรทะเล ท่ีขึ้นช่ือ 
อำทิ น ้ำพริกกุง้เสียบ,น ้ำพริกหอยดอง,เมด็มะม่วงหิมพำนต ์ณ โรงงำน 

12.00 น. อำหำรกลำงวัน  อสิระตำมอัธยำศัย 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนพรทิพย์ เลือกชอ้ปผลิตภณัฑอ์ำหำรอำทิ น ้ำพริกกุง้เสียบ, 
 น ้ำพริกกุง้สด,น ้ำปูดู ฯลฯ  จนไดรั้บรำงวลัสินคำ้ OTOP ของภูเก็ต ชมโรงงำน ผ้ำบำติก ชมกำรเขียนผำ้แบบโบรำณ 

และเยี่ยมชมกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์ จำกอำหำรทะเล ท่ีขึ้นช่ือ อำทิ น ้ ำพริกกุง้เสียบ,น ้ ำพริกหอยดอง,เม็ดมะม่วงหิม
พำนต ์ณ โรงงำ 

..........น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึ้นเคร่ือง  

..........น. เหิรฟ้ำสู่ ดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สำยกำรบิน....................  หรือสำยกำรบินอ่ืนๆๆ บริกำรเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
..........น. ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวสัด์ิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
                    ********************************************************** 

อตัรำค่ำบริกำร           ***รำคำนี ้รวมภูเกต็แฟนตำซี พร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์นำนำชำติ  พร้อมรถรับ-ส่ง ***  
ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ    11,900 บำท  ) พกัห้องละ  2 ท่ำน  
เทศกำล ต่ำงๆ  เพิม่ ท่ำนละ2,500  บำท 

หมำยเหตุ  อตัรำนีไ้ม่รวม   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำธรรมเนียมภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
( ในกรณีท่ีต้องกำรออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ำกบัภำษี ) 

-ส ำหรับสำยกำรบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมขึน้อยู่กบัจ ำนวนลูกค้ำ 
  กำรเปลีย่นแปลงตำรำงบินและจ ำนวนเท่ียวบินของแต่ละสำยกำรบินนั้นๆ   โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้    ท่ำนทรำบก่อน
เดินทำงอย่ำงน้อย 3 วัน 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย        บัตรประชำชน หรือ ใบขับขี่    ( เด็กใช้ส ำเนำสูติบัตร ) 
กลอ้งถ่ำยรูป, ยำประจ ำตวั, ครีมกนัแดดและของใชจ้ ำเป็นอ่ืนๆ, ชุดเล่นน ้ำ, แวน่กนัแดด 

อตัรำดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรบินไทยไล้อ้อนแอร์  หรือสำยกำรบินอ่ืนๆๆ  
 หรือสำยกำรบินอ่ืนๆๆท่ีลงสุวรรณภูมิ 



2.ค่ำรถตูน้ ำเท่ียวท่ี ระบุในรำยกำร   3.ค่ำอุปกรณ์ด ำน ้ำ+ชูชีพ            

4.ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมระบุในโปรแกรม 

5.ค่ำท่ีพกัโรงแรมและรีสอร์ท ระดบัมำตรฐำน 4 ดำว  จ ำนวน 2  คืน 

6.อำหำรทุกม้ือตำมระบุในรำยกำร    7. ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว  (ไกด ์1 ท่ำน)  
8. ค่ำประกนัภยัอุบติัเหตุนกัท่องเท่ียวท่ำนละ 1,000,000 บำท 

เง่ือนไขกำรสมัคร 
1. เวลำสมคัรช ำระเงินทั้งหมด หรือมดัจ ำคร้ังแรกท่ี 8,000  ท่ีเหลือช ำระทั้งหมดในวนัเดินทำง 
2. ระหวำ่งกำรเดินทำง ถำ้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจำกคณะบริษทัฯถือวำ่สละสิทธิไม่อำจเรียกร้อง

เงิน หรือส่วนบริกำรท่ีขำดไม่ได ้

3. โปรแกรมกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง แต่ยติุธรรม
ส ำหรับท่ำน, บตัรซ้ือแลว้ไม่รับคืน 

อตัรำดังกล่ำวนีไ้ม่รวม  
- ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั, ค่ำเคร่ืองด่ืมในมินิบำร์ ฯลฯ 

หมำยเหตุ   -โปรแกรมกำรเดินทำงบริษทัรุ่งเรืองทวัร์ฮอลิเดย ์2010 จ ำกดั 

    ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม 

     ส ำหรับท่ำน 

กรุณำโอนเงิน มัดจ ำ หรือ จ่ำยหมดมำท่ี 
1. ช่ือบญัชี บริษทัรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลิเดย ์2010  จ ำกดั 

-       เลขท่ีบญัชี  116-4399493    ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำบำงล ำพู (บญัชีออมทรัพย)์ 
2. ช่ือบญัชี นำยธเนษฐ  ลกัษณะวิลำศ 

-    เลขท่ีบญัชี  008-2-42513-8  ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำบำงล ำพู  (บญัชีออมทรัพย)์ 
 โอนเรียบร้อยแล้วขอควำมกรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมท้ังระบุรำยละเอยีด 

-  อย่ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊กซ์มำท่ี   02-2824909 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


