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      ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู-เขาพิงกัน-ท่องอันดามัน-หมู่เกาะสิมิลัน-

เกาะแปด-เกาะสี่-ดำน้ำดูปะการัง
เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง  

( พักโรงแรมภูเก็ต 2 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯขอเสนอรายการนำเที่ยว นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ 
อ่าวพังงา ชมเกาะภูเก็ต ดินแดนแห่งไข่มุกอันกามัน สวรรค์แดนปักษ์ใต้ ชมแหล่วง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทั้งหาดทราย ใต้ทะเล ชมหาดทรายขาว นำทะเลใสและ
กลุ่มปะการังของ เกาะสิมิลัน และประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พัก
ระดับมาตรฐาน และบริการอาหารเลิศรส
โปรแกรมการเดินทาง   ……………………2558
วันแรก กรุงเทพฯ-พังงา
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฯ (เจ้าหน้าที่คอยค้อนรับ

และอำนวยความสะดวก
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ท่องอันดามัน-หมู่เกาะสิมิลัน-ล่องอ่าวพังงา
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18.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  สู่  จ.พังงา  บริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบนรถ ( มื้อที่ 1 )

วันที่สอง ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู-เกาะปันหยี-ภูเก็ต-วัดพระทอง-แหลมพรหมเทพ
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  (มื้อที่  2)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ 

อ่าวพังงา  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา  และประติมากรรม
ตามธรรมชาติของเขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม
หมู่บ้านชาวเลที่เกาะปันหยี และ 
ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลา
นำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง

15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต นำท่านไหว้ พระผุด ที่ วัดพระทอง เพื่อเป็น
สิริมงคล  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่  แหลม
พรหมเทพ  พักผ่อน  ถ่ายรูปกันตามสบาย  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  (พัก 
โรงแรมในเมืองภูเก็ต)

19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร   (มื้อที่  4  )  หลังอาหารพักผ่อนกันตาม
สบาย...

วันที่สาม หมู่เกาะสิมิลัน-จุดชมวิวหินเรือใบ-อ่าวเกือกม้า-ดำน้ำดูปะการัง
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
ทับละมุ จ.พังงา
08.30 น. ถึงท่าเรือทับละมุ ให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ 

(หน้ากากดำน้ำ,ชูชีพ) จากนั้นออกเดินทางโดยเรือ Speed boat ลำใหญ่ 
เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันเหนือและฝูง
ปลาบิน (ปลานกแอ่น) มีให้เห็นตลอดเส้นทางหากโชคดีอาจเจอปลา
โลมามาเล่นน้ำให้ดูด้วย บริการผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ (ระยะทาง
ประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง)

09.45 น. ถึง เกาะบางงู (เกาะเก้า) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาบินนานา
ชนิดกันตามสบาย พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ในการดำน้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) นำท่านชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามของ อ่าวเกือกม้า ที่ ชุดชมวิวหินเรือใบ (สัญญา
ลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน)

12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะสิมิลัน (มื้อที่9) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดู
ปะการังและฝูงปลาหลากสีนานาชนิดที่ เกาะเจ็ด และเดินทางสู่ หัวแหลม
เกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังกันให้จุใจ
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15.00 น. ให้ท่านอาบน้ำ ทำภารกิจที่ เกาะสี่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง
ท่าเรือทับละมุ

16.45 น. ถึงท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำภารกิจ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่า
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 

วันที่สี่ ภูเก็ต-ช้อปปิ้งของฝาก-โรงงามคัดแยกมุก-โรงงามผลิตและแปรรูป
อาหารภูเก็ต-กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก อิสระ
เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

10.30 น. เช็คเอาท์  ออกจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่  วัดฉลอง  นมัสการ  หลวงพ่อ
แช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยปรากบฏอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่5 เพื่อเป็น
สิริมงคล  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ  ที่มีชื่อเสียง
ของภูเก็ตเช่น ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่ดีบุก ฯลฯ

11.00น.       นำท่านเดินทางสู่โรงงานกรทอง เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อาหารอาทิ 
น้ำพริกกุ้งเสียบ,น้ำพริกกุ้งสด,น้ำปูดู ฯลฯ

ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ของภูเก็ตโดยมีวิทยากรบรรยาย พร้อมรับของ
ที่ระลึก และชิมผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชมโรงงาน ผ้าบาติก ชมการเขียนผ้าแบบโบราณ และเยี่ยมชมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากอาหารทะเล ที่ขึ้นชื่อ อาทิ น้ำพริกกุ้ง
เสียบ,น้ำพริกหอยดอง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ โรงงาน 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ห้า กรุงเทพ
06.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ   9,500    บาท พักห้องละ 
2 ท่าน

เด็กราคาท่านละ 8,900 บาท  พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่
เสริมเตียง
**กรณีการเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี+พร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์

นานาชาติ ท่านละ 1,400 บาท **
อัตรานี้ไม่รวม -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป  บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร)
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กล้องถ่ายรูป,ยาประจำตัว,ครีมกันแดด และของใช้จำเป็นอื่นๆ,ชุด
เล่นน้ำ,แว่นกันแดด

อัตรานี้รวม *ค่ารถปรับอากาศ เดินทางจากรุงเทพฯ                                       
*ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ+ชูชีพ
                           *ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม   *ค่าที่พักโรงแรม
และรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน จำวนวน 2 คืน   
                           *อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                  

*ค่าเรือ Speed Baot นำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   
        *ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว (ไกด์ 1 ท่าน)        *ค่าประกันภัยวงเงินท่าน
ละ1,000,000 บาท  

 *ค่าเรือไม้นำท่านล่องอ่าวพังงา
อัตรานี้ไม่รวม        - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ
เงื่อนไขการสมัคร     -เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 3,000 บาท 
ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  10  วัน
                     -กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน  
และบริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
-โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
หมายเหตุ   - โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์  2010  จำกัด  ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ      ความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรม
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)พร้อม

ทั้งระบุรายละเอียด
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
******************************************************

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