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SC.02 ภูเก็ต-เรือยอร์ ช

สั มผัสควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้ องทะเลอันดำมัน
เที่ยว เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท โดยเรื อยอร์ ช ให้ อำหำรปลำกำร์ ตูน
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

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันแรก
สนำมบินดอนเมือง-ภูเก็ตแฟนตำซีพร้ อมดินเนอร์ บุปเฟต์ นำนำชำติ
..........น.
พร้ อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง เคำร์ เตอร์ สำยกำรบิน......................เช็คสัมภำระก่อนขึน้ เครื่ อง
..........น.
เหิรฟ้ำสู่สนำมบิน จ.ภูเก็ต โดยสำยกำรบิน ........ เที่ยวบินที่ ........ เครื่ องใหม่
..........น.
ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.ภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระพร้อมนำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศของกำรเดินทำงโดยรถบัสปรับ
อำกำศ แอร์เย็นช่ำ เดินทางสู่ที่พกั
........น.
ถึงที่พกั อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย

17.00 น.

รับลูกค้ำที่LOBBY HOTEL นำท่ำนเดินทำงสู่ หำดกมลำ เพื่อชมกำรแสดงที่ยงิ่ ใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สี เสี ยง
ระดับโลก ณ ภูเก็ตแฟนตำซี
18.00-20.00 น. บริ กำรอำหำรบุปเฟต์นำนำชำติ (มื้อที่1) ณ ภัตตำคำรในภูเก็ตแฟนตำซี
22.00 น.
เดินทำงกลับที่พกั
วันที่สอง
เรื อยอร์ ช-เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรื อยอร์ ช
เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหม
เทพ ซันเซท เรื อยอร์ ช เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรื อยอร์ ช
06.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ พร้อมบริ กำรอำหำรเช้ำ(มื้อที่2) ณ ห้องอำหำรของที่พกั
อิสระเล่นน้ ำทะเลตำมอัธยำศัย
..........น.
อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย
12.00 น
อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย
บ่ำย
เดินทำงสู่ เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรื อยอร์ ช ทัวร์ล่องเรื อยอร์ชสุดหรู พร้อมกิจกรรมเต็มอิ่ม
ตลอดทั้งวัน ทั้งดำน้ ำชมแนวปะกำรัง ฝูงปลำน้อยใหญ่ และพักผ่อนบนชำยหำดที่เกำะรำชำใหญ่ เกำะเฮ บริ กำร
อำหำรกลำงวันเสิ ร์ฟบนเรื อยอร์ชระหว่ำงวัน พร้อมเครื่ องดื่ม ผลไม้ กิจกรรมตกปลำ และชมควำมสวยงำมของพระ
อำทิตย์ตก ที่แหลมพรหมเทพ ท่ำมกลำงทะเลอันดำมัน
เกำะรำชำใหญ่ เป็ นเกำะขนำดใหญ่ ตั้งอยูท่ ำงใต้ของเกำะภูเก็ต บนเกำะประกอบด้วยสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ครบครัน
ทั้งที่พกั ร้ำนอำหำร บำร์ ร้ำนขำยสิ นค้ำที่ระลึก ร้ำนดำน้ ำ รอบเกำะรำยล้อมไปด้วยชำยหำดน้อยใหญ่ เหมำะกับกำร
พักผ่อน และดำน้ ำชมแนวปะกำรังทั้งแบบน้ ำตื้น และน้ ำลึก
เกำะเฮ ใช้เวลำเดินทำงเพียง 15-30 นำทีจำกจังหวัดภูเก็ต เป็ นเกำะยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และ
ต่ำงชำติ มีชำยหำดขำวทอดตัวยำวตลอดแนวเกำะ น้ ำทะเลใสบริ เวณหน้ำหำดสำมำรถดำน้ ำดูปะกำรัง และฝูงปลำตัว
เล็กตัวน้อย บนเกำะมีที่พกั เล็กๆ และร้ำนอำหำรคอยให้บริ กำรนักท่องเที่ยว

18.30 น.
............น.
วันที่สำม
06.00 น.
09.30 น.

เดินทำงกลับสู่ ฝั่ง เพื่อเดินทำงกลับที่พกั
อำหำรเย็นอิสระตำมอัธยำศัย
ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-ช้ อปปิ้ งของฝำก-เที่ยวตัวเมืองเก่ ำภูเก็ต ถนนหัวมังกร-กรุ งเทพฯ
อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำ พร้อมบริ กำรอำหำรเช้ำ (มื้อที่3) ณ ห้องอำหำรของที่พกั
อิสระเล่นน้ ำทะเลตำมอัธยำศัย
พร้อมกัน ณ LOBBY HOTEL นำท่ำน แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง

12.00 น.

อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย

บ่ำย

ภูเก็ต ชมโรงงำน ผ้ำบำติก ชมกำรเขียนผ้ำแบบโบรำณ และเยีย่ มชมกำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จำกอำหำรทะเล ที่ข้ นึ ชื่อ
อำทิ น้ ำพริ กกุง้ เสี ยบ,น้ ำพริ กหอยดอง,เม็ดมะม่วงหิ มพำนต์ ณ โรงงำน
ออกเดินทำงสู่ ตัวเมืองภูเก็ต ชมสถำปัตย์กรรม แบบชิโน่ -โปตุกสิ อิสระในกำรช้อปปิ้ งในเขตตัวเมืองเก่ำ
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิรฟ้ำสู่ สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สำยกำรบินบำงกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ …………..
ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภำพพร้อมควำมประทับใจ
**********************************************************

..........น.
...........น.
..........น.

หมำยเหตุ โปรแกรมอำจมีกำรสลับปรับเปลีย่ นได้ตำมควำมเหมำสม แต่ยตุ ิธรรมสำหรับลูกค้ำ
อัตรำค่ำบริกำร
หมำยเหตุ

ผู้ใหญ่
ท่ ำนละ 11,900 บำท
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ 1,800 บำท

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 อ สำยกำรบินอื่นๆ
2.ค่ำรถตูน้ ำเที่ยวที่ ระบุในรำยกำร
3.ค่ำอุปกรณ์ดำน้ ำ+ชูชีพ
4.ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมระบุในโปรแกรม
5.ค่ำที่พกั โรงแรมและรี สอร์ ท ระดับมำตรฐำน 3+ ดำว จำนวน 2 คืน
6.อำหำรตำมระบุในรำยกำร
7. ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ไกด์ 1 ท่ำน)
8. ค่ำประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ท่องเที่ยวท่ำนละ 1,000,000 บำท
9.ค่ำเข้ำชมภูเก็ตแฟนตำซี+อำหำรค่ำ
เงื่อนไขกำรสมัคร
1. เวลำสมัครชำระเงินทั้งหมด หรื อมัดจำครั้งแรกที่ 8,000 ที่เหลือชำระทั้งหมดในวันเดินทำง
2. ระหว่ำงกำรเดินทำง ถ้ำท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรื อถอนตัวออกจำกคณะบริ ษทั ฯถือว่ำสละสิ ทธิไม่อำจเรี ยกร้อง
เงิน หรื อส่ วนบริ 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

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

