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ท่องอันดามันเที่ยวกระบี่-นั่งเรือ Speed Boat ดำน้ำชมปะการัง 4 

เกาะ-ชมทะเลแหวก สุดยอด  Unseen In Thailand - ชมปะการังอ่อน
หลากสีสันสวยงาม- สนุกสนานกับการให้อาหารปลาการ์ตูน   

           ( ที่พักโรงแรมหรือรีสอร์ทระดับมาตรฐาน  2  คืน )
รุ่งเรืองทัวร์ฯ  นำท่านสู่ จ.กระบี่ สัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันเที่ยว

ทางทะเลอันดามัน  เพชรน้ำเอกแห่งใหม่แห่งท้องทะเล  ที่เพรียบพร้อมด้วยความงาม
ตามธรรมชาติ  หาดทรายขาวละเอียด  น้ำใสสีฟ้า  ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วย
ปะการังต่าง ๆ และล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสรรสวยงาม  สัมผัสการท่องเที่ยวแบบ
ใหม่ ทะเลกระบี่
โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันแรก กระบี่-อ่าวนาง-หาดนพรัตนธารา
17.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รุ่งเรืองทัวร์ฯ คอยอำนวยความสะดวก 

ก่อนออกเดินทาง สู่ จ.กระบี่
19.00 น. บริการอาหารเย็น ปิกนิกบนรถ  หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.กระบี่

วันที่สอง กระบี่-วัดถ้ำเสือ-เกาะไผ่-เกาะหม้อ-เกาะยาวาซำ-ชมทะเลแหวก
06.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  จังหวัดกระบี่  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ

ที่พัก
10.00 น. นำท่านลงเรือลงเรือ Speed Boat  (เหมาลำ) ท่องทะเลอันดามันสู่อ่าวนาง 
ประทับใจกับ
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ท่องอันดามัน-กระบี่-ชมทะเลแหวก-ภูเก็ต-หมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา
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ทิวทัศน์แปลกตาของหมู่เกาะน้อยใหญ่  เล่นน้ำทะเลที่เกาะปอดะ  เกาะทับ 
เกาะหม้อ 

เกาะด้ามขวาน ประทับใจกับแนวปะการังที่สวยงามของเกาะยาวาซำ 
12.00 น. บริการอาหารแบบปิกนิค  หลังอาหารสนุกกับการดำน้ำดูปะการัง  ชมปลา

ทะเลหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ฝั่งกระบี่
15.00 น. แวะสุสานหอย 75 ล้านปี ที่ทับถมกันมานานถึง 75 ล้านปี

ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่จ.นำท่านแวะชมวัดถ้ำเสือ  ให้ท่านได้ชมต้นไม้
พันปี  พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นกลับเข้า
ที่พัก พักผ่อนตามอิสระ ตามอัยาศัย

12.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ  ร้านเรือนไม้  สุดอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ที่ขึ้นชื่อ 
ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น  เย็นสบายเดินทางสู่ที่พัก  ณ  โรงแรมระดับ
มาตรฐาน ของ จ.กระบี่        

วันที่สาม กระบี่-หมู่เกาะพีพี-พีพีเล-พีพีดอน- เล่นน้ำดูปะการัง-ภูเก็ต
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก   
08.00 น.             ออกเดินทางไปยังสู่หาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือท่องทะเล
อันดามัน สัมผัสความงดงามของท้องทะเล
10.40 น. ถึงจุดแรกของโปรแกรม คือ อ่าวมาหยา เป็นอ่าวหนึ่งของเกาะพีพีเล ซึ่ง

เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง “The Beach” ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ และสัมผัส
พื้นทรายที่ขาวสะอาด

11.30 น. นำท่านเล่นน้ำที่อ่าวโล๊ะซามะ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีน้ำใสสะอาด ปะการังสวยงาม
และมีฝูงปลาสวยงามนานาชนิดแหวกว่ายรอบๆตัวท่าน

..........น. ให้ท่านได้ว่ายน้ำที่ อ่าวปิเละ (คำว่าปิเละ เป็นภาษามาลายู แปลว่า ห้อง) 
ซึ่งอ่าวปิเละ เป็นอ่าวที่มีน้ำใส ทรายขาวสะอาด ไม่มีคลื่น จึงได้สมญานาม
ว่าเป็น สระว่ายน้ำกลางทะเล 

11.40 น. นำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้ำรังนกนางแอ่น หฟ

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Phi Phi 
13.45 น. เดินทางไปถึงยัง “หินกลาง”ดำน้ำดูปะการัง และให้อาหารปลา ซึ่งหิน

กลางเป็นบริเวณที่มีปะการังสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเกาะพีพี มีฝูงปลา
สวยงามนานาชนิด

……..น. เดินทางกลับ ภูเก็ต โดยเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่
16.30 น. ขึ้นรถคันเดิมกลับที่พัก 

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต



หลังอาหารเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ ภูเก็ต-วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ-กรุงเทพ
06.00 น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก    
09.00 น. เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นจุดชม

วิวที่สวยที่สุดของภุเก็ต  อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย    ได้เวลาพอสมควร 
เดินทาง สู่วัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัย
ปราบกบฏอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง
สินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต เช่น  ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่
ทำจากแร่ดีบุก ฯลฯ 

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อาหารอาทิ น้ำพริกกุ้ง
เสียบ,

น้ำพริกกุ้งสด,น้ำปูดู  ฯลฯ   จนได้รับรางวัลสินค้า  OTOP  ของภูเก็ตโดยมี
วิทยากรบรรยาย พร้อมรับของที่
ชมร้านผลิต  ผ้าบาติก  ชมการเขียนผ้าแบบโบราณ  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
อาหารทะเล  ที่ขึ้นชื่อ  อาทิ  น้ำพริกกุ้งเสียบ,น้ำพริกหอยดอง,เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ณ โรงงาน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. บริการอาหารเย็น หลังอาหารเดินทาง สู่กรุงเทพฯ 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
****
อัตราค่าบริการราคาพิเศษสำหรับกรู๊ปนี้เท่านั้น

 ผู้ใหญ่ ท่านละ  8,900    บาท
 เด็ก (ต่ำกว่า 12 ขวบ)   7,900    บาท 

หมายเหตุ  ราคาพิเศษนี้ไม่รวมค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี ( กรณีต้องการเข้าชม เพิ่ม
ท่านละ  1,200  บาท )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ 
รองเท้าฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว  รวมค่าพาหนะ  ที่พัก  พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุใน
รายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม 



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

(ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท )
อัตราดังกล่าวรวม

1. ค่ารถปรับอาการนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
4.    ค่าที่พัก 2 คืน (กระบี่ 1 คืน ,ภูเก็ต 1  คืน )   
5.   ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
6.   ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว
7.   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท
8.   ค่าเรือ ความปลอดภัยสูง  นำเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ  และหมู่เกาะพีพี
9.   ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ
10. ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท

หมายเหตุ    -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์ (2010 ) จำกัด
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่
ยุติธรรม สำหรับท่าน
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-    เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์)
- 2. ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร  เขียงทอง
-   เลขที่บัญชี  116-034180-4 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์)
- 3.ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร เขียงทอง
-   เลขที่บัญชี  003-403347-3 ธนาคารไทยพานิชย์   สาขาบางลำพู 

(บัญชีออมทรัพย์ )
- โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ( ใบ

สลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
-  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
***********************************


