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RT.S.12   AIR ทะเลอันดามัน-หมู่เกาะตาชัย-พังงา
                       

 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ
ของท้องทะเลอันดามัน

ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี
หมู่เกาะตาชัย-ดำน้ำดูปะการัง-เที่ยวรอบ ภูเก็ต-

แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง

(ที่พักใจกลางหาด กะรน/ป่าตอง หรือ ตัวเมืองภูเก็ต 2 คืน)
รุ่งเรืองทัวร์ฯนำคณะชมความงดงามทางธรรมชาติระดับประเทศจนได้รับฉายา

ว่า“ไข่มุกอันดามัน”นำท่านท่องเที่ยวทางทะเลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  ที่เพียบ
พร้อมด้วยความงดงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสีฟ้า ธรรมชาติใต้
น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการังต่างๆ  ที่สมบูรณ์ล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม 
สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่  พร้อมชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่สุดยอดเทคนิคแสงสีเสียง  อิ่ม
อร่อยกับอาหารเลิศรส จากภัตตาคารชั้นนำ ที่พักระดับมาตรฐานสากล
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โปรแกรมการเดินทาง    ………2559    
วันที่แรก กรุงเทพฯ  –  ภูเก็ต-พังงา-ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-
ภูเก็ต
06.00 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง  เคาร์เตอร์สาย
การบิน.....เช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  
07.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ.ภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ( PG. ) เที่ยว

บินที่ PG.271 เครื่องใหม่ ขนาด  160 ที่นั่ง ABUS 320  บริการอาหารเช้า 
และเครื่องดื่มบนเครื่อง (กรณีตั๋วเครื่องไม่ว่างต้องบินสายการบินอื่นๆ)

09.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติจ .ภูเก็ตตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  แอร์เย็นช่ำ  นำท่านเดิน
ทางสู่  อ่าวพังงา  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา  และ
ประติมากรรมตามธรรมชาติของเขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะ
นมสาว
จากนั้นนำคณะชมวิถีชีวิตผู้คนบนเกะปันหยีเกาะที่มีพื้นดินเพียงแต่มัสยิด
และกูโบว์(สุสานของศาสนาอิสลาม)ให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบน
เกาะปันหยีที่ขึ้นชื่ออาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ,ไข่มุก ฯลฯ

12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง  ณ  ห้องอาหารปันหยีมูเทียร์ร่า  หลังอาหารนำ
คณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ  พังงาเบย์  เดินทางสู่ภูเก็ต  นำท่านขึ้นชมแหลม
พรหมเทพที่สวยงาม  จนได้รับฉายาว่า  “ไข่มุกแห่งอันดามัน”  ชม
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น ในบรรยากาศแสนโรแมนติก

18.00น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จ. ภูเก็ต
ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่กะรน  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  ของชาวไทย

และต่างเทศ
19.00น. บริการอาหารเย็น  ณ  ร้านอาหาร  ภูเก็ต  อิ่มอร่อยกับอาหารที่ขึ้นชื่อของ

ภูเก็ต  หลังอาหารเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระ  พักผ่อนโรงแรมหรือ  รีสอร์ท
ระดับ มาตรฐาน

วันที่สอง ท่องเกาะตาชัยเรือ Speed Boat- ดำน้ำดูปะการัง-ให้อาหารปลาการ์ตูน
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  พร้อมบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของที่พัก 
หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
08.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะตาชัย หรือVirgin Island  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟ

ส์ แห่งเมืองไทย ซึ่งท่านจะได้พบกับทรายที่ขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส 
และเพลิดเพลินไปกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของเกาะตาชัย และถ้าใคร
ชอบผจญภัยท้าทายเล็กน้อย ห้ามพลาดกับการเดินป่า เพื่อสำรวจความ
อุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบนเกาะตาชัย ซึ่งท่านจะได้พบกับ แม่ปูไก่ ปู
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เสฉวนตัวใหญ่ ด้วยเรือ Speed Boat สัมผัสเกาะตาชัย หาดทรายขาว
ละเอียด ทอดยาวหลายร้อยเมตร โดยได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์ เมืองไทย 
( ว๊าวๆ)พักผ่อนบนทรายหาด อาบแดด หรือเล่นน้ำชมปลา ปะการัง อัน
สวยงามข้างๆเกาะ

11.00 น. ดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยงาม หลากหลายชนิด ตามธรรมชาติด้านใต้
ของเกาะตาชัย

12.15 น. บริการอาหารกลางวัน แบบบุปเฟต์ อิ่มเอมกับอาหารพร้อมผลไม้และ
เครื่องดื่ม

 ช่วงบ่ายเราจะมี 2 กิจกรรมให้ท่านเลือก
13.30 น.    -ดำน้ำตื้น บริเวณหน้าเกาะตาชัย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของปลา

สายพันธุ์ต่างๆและปะการังที่อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ประมาณ 30 นาที
-รีแล็กซ์ กับบรรยากาศแสนชิลล์ และทะเลมัลดีฟส์ประเทศไทย กันอย่าง
เต็มที่ ก่อนจะเดินทางกลับ

15.15 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ ด้วยรอยยิ้ม
16.30 น. ถึงท่าเรือทับละมุ และเดินทางกลับที่พักอย่างสวัสดิภาพ
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือท่องราตรี

ตามอัธยาศัย
****************************

       ********กรณีต้องการเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซีกรุณาแจ้งด้วยครับ
เพิ่มท่านละ 1,400 บาท ********
........ น. เดินทางสู่ หาดกมลา เพื่อชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง 
สีเสียง ระดับโลก ณ ภูเก็ตแฟนตาซี
19.30 น. บริการอาหารเย็นแบบบุปเฟต์นานชาติ กว่า 100 ชนิด ณ ภัตตาคาร 

มโนราห์ทอง หลังอาหารชมภูเก็ต
แฟนตาซี / www.phuket-fantasea.com

23.30 น. เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน หรือ ท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูเก็ต-ช้อปปิ้งของฝาก-โรงงามคัดแยกมุก-โรงงามผลิตและแปรรูปอาหาร
ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  พร้อมบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของที่พัก  อิสระ

เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
10.30 น. เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม 

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยปรากบฏอั้งยี่  ในสมัยรัชกาลที่5  เพื่อเป็นสิริ
มงคล  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ  ที่มีชื่อเสียงของ
ภูเก็ตเช่น ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่ดีบุก ฯลฯ
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11.00น.       นำท่านเดินทางสู่โรงงานกรทอง เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อาหารอาทิ น้ำ
พริกกุ้งเสียบ,น้ำพริกกุ้งสด,น้ำปูดู ฯลฯ

ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ของภูเก็ตโดยมีวิทยากรบรรยาย พร้อมรับของที่
ระลึก และชิมผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชมโรงงาน ผ้าบาติก ชมการเขียนผ้าแบบโบราณ และเยี่ยมชมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ จากอาหารทะเล ที่ขึ้นชื่อ อาทิ น้ำพริกกุ้ง
เสียบ,น้ำพริกหอยดอง,เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ โรงงาน 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 
17.00น. เหิรฟ้าสู่  สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯโดย  สายการบิน  บางกแอร์เวย์  เที่ยว
บินที่  PG.278   

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง   ก่อนออกเดินทาง  สำหรับท่านที่เดินทาง
กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เชิญท่านพักผ่อนและรับบริการอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

18.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
                 
**********************************************************
********

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ   16,900    บาท พักห้องละ 
2 ท่าน

เด็กราคาท่านละ         14,900 บาท  พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่
เสริมเตียง
**กรณีการเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี+พร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์

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

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป  บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร)

กล้องถ่ายรูป,ยาประจำตัว,ครีมกันแดด และของใช้จำเป็นอื่นๆ,ชุด
เล่นน้ำ,แว่นกันแดด

อัตรานี้รวม  *ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ      *ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
+ชูชีพ
                           *ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม   *ค่าที่พักโรงแรม
และรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน จำวนวน 2 คืน   
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                            *อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                  *ค่าเรือ Speed Baot 
นำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   
         *ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว (ไกด์ 1 ท่าน)        *ค่าประกันภัยวงเงินท่านละ1,000,000 
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 (บัญชี

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบ

สลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

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