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RT-S.03  ภูเก็ต-เกาะไข่-ล่องอ่าวพังงา

                    !  
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน  
             ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปุ-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี 
            เที่ยวเกาะไข่-ให้อาหารปลาการ์ตูน เที่ยวรอบ ภูเก็ต-แหลม
พรหมเทพ-วัดฉลอง 

                ( ที่พัก ระดับชั้นหนึ่งมาตรฐานสากล ใจกลางหาด กะรน /ป่าตอง 
หรือ ตัวเมืองภูเก็ต 2 คืน ) 

   รุ่งเรืองทัวร์ฯนำคณะชมความงดงามทางธรรมชาติระดับประเทศจนได้รับฉาว่
า“ไข่มุกอันดามัน”นำท่านท่องเที่ยวทางทะเล  ที่เพียบพร้อมด้วยความงามตามธรรมชาติ 
หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสีฟ้า ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการังต่างๆ ที่สมบูรณ์
ล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม  สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่ พร้อมชมโชว์ที่ยิ่ง
ใหญ่  สุดยอดเทคนิคแสงสีเสียง  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส   จากภัตตาคารชั้นนำ   ที่พัก
ระดับมาตรฐานสากล ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวหาดป่าตอง   
โปรแกรมการเดินทาง  

18.00 น. พร้อมกัน  ณ  จุดนัดหมายออกเดินทางสู่  จ.ภูเก็ต   เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
กล่องพร้อมเครื่องดื่มก่อนออกเดินทางสู่
 จ.ภูเก็ต

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
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ท่องอันดามัน-ภูเก็ต-เกาะไข่-ล่องอ่าวพังงา 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

วันที่สอง      ภูเก็ต-พังงา-ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-ภูเก็ต
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09.00 น.             นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพังงาเพื่อลงเรือ นำ
ท่านลงเรือล่องอ่าวพังงา ให้คณะเที่ยวชม

ทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูน ที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นมา อาทิ เขาพิงกัน เขา 
ตาปู ถ้ำลอด จากนั้นนำคณะชมวิถีชีวิตผู้คนบนเกาะปันหยี เกาะที่มีพื้นดิน
เพียงแต่มัสยิดและกูโบว์(สุสานของศาสนาอิสลาม)ให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมืองบนเกาะปันยีที่ขึ้นชื่ออาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ,ไข่มุก ฯลฯ 

เที่ยง                   รับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารปันยีมูเทียร์ร่า หลังอาหารนำ
คณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ พัง

งาเบย์ เดินทางสู่ภูเก็ต นำท่านขึ้นชมแหลมพรหมเทพที่สวยงาม จนได้รับ
ฉายาว่า“ไข่มุกแห่งอันดามัน” ชมพระอาทิตย์ลับของฟ้าในยามเย็น ใน
บรรยากาศแสนโรแมนติก 

18.00 น.              บริการอาหารกลางเย็น ณ ร้านอาหารภูเก็ต 
ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่กะรน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของชาวไทยและ
ต่างเทศ 

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ภูเก็ต อิ่มอร่อยกับอาหารที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนโรงแรมหรือ รีสอร์ทระดับ 
มาตรฐาน  

วันที่สาม ท่องอันดามันโดยเรือSpeed  Boat-เที่ยวเกาะไข่-ดำน้ำดูปะการัง-ให้อาหาร
ปลาการ์ตูนหลากสี-ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  หลัง
อาหารเปลี่ยนเป็นดำน้ำชมปะการัง  

08.00 น. นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่   ท่าเรือ  เกาะสิเหร่  นั่งเรือ  Speed Baot 
ใหญ่ความปลอดภัยสูง  มุ่งสู่เกาะไข่ ซึ่งตั้งโดเด่นอยู่กลางทะเลอันดามัน 

10.30 น. นำท่านดำน้ำชมปะการัง ชมปะการังหลากสี มากมาย  
 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุปเฟต์   ริมหาด 
     บ่าย นำท่านเล่นน้ำทะเล ตามอัธยาศัย สัมผัสกับปลา การ์ตูนนับ  10,000 ตัว
15.30 น.             นั่งเรือ เดินทางกลับสู่ฝั่ง  แวะชมฟาร์มเป๋าฮื้อ ชมการเลี้ยงเป๋าฮื้อ   อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
..........น.              อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.              บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารท่องราตรีตามอัธยาศัย
..........น. นำท่านเดินทางสู่ หาดกมลา เพื่อชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สี
เสียง  ระดับโลก

ณ  ภูเก็ตแฟนตาซี 



 

19.30 น. บริการอาหารเย็นแบบบุปเฟต์นานาชาติ กว่า 100 ชนิด  ณ ภัตตาคาร 
มโนราห์ทอง  หลังอาหารชมภูเก็ตแฟนตาซี   /www.phuket-
fantasea.com

23.30 น. เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน หรือ ท่องราตรี ตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ ภูเก็ต-ช้อปปิ้งของฝาก-โรงงานคัดแยกมุก-โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารภุ
เก็ต-กรุงเทพฯ

06.00 น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก         
อิสระเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย  
10.30 น. เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม 

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยปราบกบฏอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็น
ศิริมงคล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของ
ภูเก็ต เช่น  ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่ดีบุก ฯลฯ 

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝาก  เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อาหารอาทิ น้ำพริกกุ้ง
เสียบ,
น้ำพริกกุ้งสด,น้ำปูดู  ฯลฯ   จนได้รับรางวัลสินค้า  OTOP  ของภูเก็ตโดยมี
วิทยากรบรรยาย พร้อมรับของที่ระลึก  และชิมผลิตภัณฑ์ ที่โรงงาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชมโรงงาน  ผ้าบาติก  ชมการเขียนผ้าแบบโบราณ  และเยี่ยมชมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์  จากอาหารทะเล  ที่ขึ้นชื่อ  อาทิ  น้ำพริกกุ้งเสียบ,น้ำพริกหอย
ดอง,เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ โรงงานของร้าน กรทอง เดินทางสู่  กรุงเทพฯ

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
   

**********************************************************
อัตราค่าบริการ       ผู้ใหญ่ราคาท่านละ     8,900   บาท )พักห้องละ 2 ท่าน 
                                 เด็กราคาท่านละ       7,900    บาท) พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่
เสริมเตียง
ราคาพิเศษนี้ ราคานี้ไม่รวมภูเก็ตแฟนตาซี  ( ท่านละ  1,500  บาท )   /www.phuket-
fantasea.com
หมายเหตุ  อัตรานี้รวม   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย        



กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว, ครีมกันแดดและของใช้จำเป็นอื่นๆ, ชุดเล่นน้ำ, 
แว่นกันแดด

อัตราดังกล่าวรวม 1. ค่ารถปรับอากาศ เดินทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
2.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุในรายการ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
4.ค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน  จำนวน 2 คืน
 
5.อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
6. ค่าเรือSpeed Boat เที่ยวเกาะไข่
7.ค่าเรือล่องอ่าวพังงา 
8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  (ไกด์ 1 ท่าน)
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 ที่เหลือชำระก่อนเดิน

ทาง 
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ

บริษัทฯถือว่าสละสิทธิไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไม่ได้
3. โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน, บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ
หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฯ 

    -ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่
ยุติธรรมสำหรับท่าน

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  (บัญชีออม

ทรัพย์)
 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง

ระบุรายละเอียด
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

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

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่



 

  

  


