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SC.03 เทีย่ วกระบี่

โปรแกรมพิเศษ เที่ยวกระบี่
สั มผัสควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้ องทะเลอันดำมัน
ดำน้ำดูปะกำรังเกำะหม้ อ-ชมทะเลแหวก-เกำะปอดะ-หำดไร่ เลย์
นมัสกำรเจ้ ำแม่ กวนอิม ทีว่ ดั ถำ้ เสื อ - ชมสุ สำนหอย 75 ล้ำน ปี
( ที่พกั กระบี่ 2 คืน )
รุ่งเรื องทัวร์ ฯเหิรฟ้ ำสู่ ดินแดนที่มีแหล่ งท่ องเที่ยวที่มีควำมงดงำมทำงธรรมชำติรายการท่องเที่ยวทางทะเล ที่เพียบพร้อมด้วย
ความงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น้ าใสสี ฟ้า ธรรมชาติใต้น้ าที่สมบูรณ์ดว้ ยปะการังต่างๆ ที่สมบูรณ์ลอ้ มรอบด้วยฝูงปลา
ทะเลสี สันสวยงาม สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่
โปรแกรมกำรเดินทำง
วันแรก
กรุงเทพฯ- กระบี่
.........น.
พร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง ชั้น 2 อำคำร2 เคำร์ เตอร์ สำยกำรบิน...........ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึน้ เครื่ อง
..........น.
เหิรฟ้าสู่สนามบิน กระบี่ โดยสำยกำรบิน......... เที่ยวบินที่ .......... หรื อ สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย
เครื่ องใหม่ ขนำด ABUS 320
..........น.
ถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ ตรวจเช็กสัมภาระพร้อมนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง
โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP แอร์เย็นช่า
............น.
นาท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ที่พกั
ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย อิ่มอร่ อยกับอาหารทะเลที่ข้ ึนชื่อ
วันที่สอง

อ่ำวนำง-ท่องอันดำมันโดยเรื อSpeed Boat –ทะเลแหวก-เกำหม้อ-เกำะปอดะ-หำดไร่ เลย์ - พัก กระบี่

06.00 น.
09.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริกำรอำหำรเช้ ำ (มื้อที่1) ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านลงเรื อลงเรื อ Speed Boat ท่องทะเลอันดามันสู่อ่าวนาง ประทับใจกับทิวทัศน์แปลกตาของหมู่เกาะน้อยใหญ่
เล่นน้ าทะเลที่เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะด้ามขวาน ประทับใจกับแนวปะการังที่สวยงามของเกาะยาวาซา
บริกำรอำหำร (มื้อที่2) หลังอาหารสนุกกับการดาน้ าดูปะการัง ชมปลาทะเลหลากหลายชนิด
นาท่านเล่นน้ำทะเลชมปะกำรังสีสันต่ำงๆ ที่สวยงำม สัมผัสกับปลำ ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยย่านอ่าวนาง

12.00 น.
บ่าย
16.00 น.

19.00 น.

อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สำม

กระบี่-อุทยำนแห่ งชำติเขำนอจู้จ-ี้ สระมรกต-ดอนเมือง กรุ งเทพฯ

06.00 น.
08.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริกำรอำหำรเช้ ำ (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ วัดถำ้ เสื อนาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล พร้อมชมความงามของวัดถ้ าเสื อ
ได้เวลาพอสมควรนาท่านลงเรื อชมความงามของเขำขนำบน้ำอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ชมหมู่บา้ น
ชาวประมงชมปลาหลากสี สนั ที่หายากนานาชนิด
ออกเดินทางสู่บา้ นแหลมโพธิ์ ชมสุ สำนหอย 75 ล้ ำนปี แปลกตาซากฟอสซิล ซึ่งมีเพียง 3 แห่งในโลก คือ
ญี่ปุ่น อเมริ กา และไทย จากนั้นวัดถ้ าเสื อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ขึ้นเขาชมต้นไม้
1,000 ปี
บริ การอาหารกลางวัน.(มื้อที่4) สุ ดอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ที่ข้ นึ ชื่อ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่ น เย็นสบาย
หลังอาหารเดินทางสู่ อ.คลองท่อม อุทยำนแห่ งชำติเขำนอจู้จี้ อุทยานอันสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แหล่งศูนย์รวมของ
นกที่อาศัยกันอยูม่ ากกว่า 250 ชนิด เช่น นกแต้วแร้วท้องดาที่กาลังจะศูนย์พนั ธุ์ ชมและสัมผัสกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติของสระมรกตและน้ าตกร้อนที่มีจุดกาเนิดของแหล่งน้ าพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่ เบื้องล่าง กัดเซาะ
เกาะแก่งหิ นลดหลัน่ ลงมา เป็ นน้ าตกร้อนที่มีอุหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส อันเหมาะกับการอาบเพื่อสุขภาพ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จ.กระบี่
เหิรฟ้ ำสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ หรื อ สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่
ถึงสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดนสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

...........น.

12.00 น.
บ่าย

..........น.
........ น.
..........น.

อัตรำค่ำบริกำรรำคำพิเศษ

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ 11,900 บำท
พักเดี่ยวเพิม่ ท่ ำนละ 1,800 บำท
ช่ วงเทศกำล เพิม่ ท่ ำนละ 3,000 บำท
หมำยเหตุ โปรแกรมนีบ้ ินสำยกำรบินนกแอร์ และสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย และสำยกำรบินอื่นๆๆ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรู ป ยาประจาตัว และของใช้จาเป็ นอื่นๆ รองเท้าฟองน้ า
หมายเหตุ
อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ที่พกั พร้ อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
อัตรำดังกล่ำวนีไ้ ม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่ องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
(ในกรณีที่ตอ้ งการใบเสร็จในรู ปแบบของใบกากับภาษีจากทางบริ ษทั )
อัตรำดังกล่ำวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-กระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ หรื อ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินอื่นๆๆ
2. ค่ารถตูป้ รับอากานาเที่ยวตลอดรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
4. ค่าที่พกั 2 คืน ( กระบี่ 2 คืน )

5. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ นาเที่ยว
7. ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท
8. ค่าเรื อ Speed Boat ความปลอดภัยสูง นาเที่ยว
9. ค่าอุปกรณ์ดาน้ าเสื้ อชูชีพ
11. ค่าภาษีสนามบินต่างๆรวมให้เรี ยบร้อยแล้ว
หมำยเหตุ -โปรแกรมการเดินทางบริ ษทั รุ่ งเรื องทัวร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จากัด
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยตุ ิธรรม สาหรับท่าน
กรุณำโอนเงิน มัดจำ หรื อ จ่ ำยหมดมำที่
1. ชื่ อบัญชี บริษัทรุ่งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด
เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์ )
2. ชื่ อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ
เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
โอนเรียบร้ อยแล้ วขอควำมกรุ ณำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลิป)พร้ อมทั้งระบุรำยละเอียด
อย่ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊ กซ์ มำที่ 02-2824909

***************************************************************
เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชาระเงินทั้งหมด หรื อมัดจาครั้งแรกทั้งหมด
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริ ษทั ฯ จะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
3. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรื อถอนตัวออกจากคณะ บริ ษทั ฯ ถือว่าสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องเงิน
หรื อส่วนบริ การที่ขาดไปได้
4. โปรแกรมการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
ทั้งปวง แต่ยตุ ิธรรมสาหรับท่าน
***********************************

