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สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน  

           ดำน้ำดูปะการังเกาะหม้อ-ชมทะเลแหวก- 
เกาะปอดะ-หาดไร่เลย์ 

    นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดถ้ำเสือ - ชมสุสานหอย 75 ล้าน ปี   
( ที่พัก กระบี่ 2 คืน ) 

รุ่งเรืองทัวร์ฯเหิรฟ้าสู่ดินแดนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ
รายการท่องเที่ยวทางทะเล  ที่เพียบพร้อมด้วยความงามตามธรรมชาติ  หาดทรายขาว
ละเอียด  น้ำใสสีฟ้า  ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการังต่างๆ  ที่สมบูรณ์ล้อมรอบด้วย
ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม  สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่ 
โปรแกรมการเดินทาง    ...........2559 
วันแรก กรุงเทพฯ- กระบี่ 
07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  เคาร์เตอร์สายการบินไทย ตรวจเช็ค

สัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  กระบี่  โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่  ..........  หรือ  สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย 

เครื่องใหม่ ขนาด  ABUS 320  
09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกระบี่  ตรวจเช็กสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทาง

โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP  แอร์เย็นช่ำ  
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10.40 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริ
มงคล พร้อมชมความงามของวัดถ้ำเสือ ได้เวลาพอสมควรนำท่านลงเรือชม
ความงามของเขาขนาบน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ชมหมู่บ้านชาว
ประมงชมปลาหลากสีสัน ที่หายากนานาชนิด 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน..... สุดอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ที่ขึ้นชื่อ ท่ามกลาง
บรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย

บ่าย ออกเดินทางสู่บ้านแหลมโพธิ์  ชมสุสานหอย  75  ล้านปี  แปลกตาซาก
ฟอสซิล  ซึ่งมีเพียง  3  แห่งในโลก  คือ  ญี่ปุ่น  อเมริกา  และไทย  จากนั้นวัด
ถ้ำเสือ  สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล  ขึ้นเขาชมต้นไม้  
1,000  ปี  

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ที่พัก
ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.30 น. อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ

วันที่สอง อ่าวนาง-ท่องอันดามันโดยเรือSpeed Boat –ทะเลแหวก-เกาหม้อ-เกาะปอ
ดะ-หาดไร่เลย์-

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น. นำท่านลงเรือลงเรือ Speed Boat  ท่องทะเลอันดามันสู่อ่าวนาง ประทับใจกับ

ทิวทัศน์แปลกตาของหมู่เกาะน้อยใหญ่ เล่นน้ำทะเลที่เกาะปอดะ เกาะทับ 
เกาะหม้อ เกาะด้ามขวาน ประทับใจกับแนวปะการังที่สวยงามของเกาะยา
วาซำ 

12.00 น. บริการอาหารแบบปิกนิค บนเกาะปอดะ หลังอาหารสนุกกับการดำน้ำดู
ปะการัง ชมปลาทะเลหลากหลายชนิด
    บ่าย นำท่านเล่นน้ำทะเลชมปะการังสีสันต่างๆ  ที่สวยงาม   สัมผัสกับปลา  ตาม

อัธยาศัย 
16.00 น. เดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยย่านอ่าวนาง
19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด  หลัง
อาหารเดินทางกลับที่พัก
วันที่สาม กระบี่-อุทยานแห่งชาติเขานอจู้จี้-สระมรกต
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. หลังอาหารเดินทางสู่ อ.คลองท่อม  อุทยานแห่งชาติเขานอจู้จี้  อุทยานอัน

สมบูรณ์ทางธรรมชาติ  แหล่งศูนย์รวมของนกที่อาศัยกันอยู่มากกว่า  250  



ชนิด  เช่น  นกแต้วแร้วท้องดำที่กำลังจะศูนย์พันธุ์  ชมและสัมผัสกับความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติของสระมรกตและน้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่ง
น้ำพุร้อน  บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่าง  กัดเซาะเกาะแก่งหินลดหลั่นลงมา  เป็น
น้ำตกร้อนที่มีอุหภูมิประมาณ  30  องศาเซลเซียส  อันเหมาะกับการอาบเพื่อ
สุขภาพ   

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ตัวเมือง จ.กระบี่ แวะซื้อของฝาก ของจังหวัดกระบี่ 

..........น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จ.กระบี่ 

........  น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  หรือ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ 

..........น. ถึงสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดนสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการราคาพิเศษสำหรับกรู๊ปนี้เท่านั้น

 ผู้ใหญ่ ท่านละ     15,900      บาท
                                                 เด็ก ท่านละ     13,900     บาท
หมายเหตุ     โปรแกรมนี้บินสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสาย
การบินอื่นๆๆ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ รองเท้า
ฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ 
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

(ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท) 
อัตราดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-กระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินอื่นๆๆ 

2. ค่ารถตู้ปรับอากานำเที่ยวตลอดรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม 
4.    ค่าที่พัก 2  คืน ( กระบี่  2  คืน  )      
5.   ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
6.   ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว 
7.  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท 
8.  ค่าเรือ Speed Boat   ความปลอดภัยสูง  นำเที่ยว 



9. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ
11. ค่าภาษีสนามบินต่างๆรวมให้เรียบร้อยแล้ว 
12.ค่าเรือล่องอ่าวพังงา 

หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรม   
สำหรับท่าน 
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชีออม

ทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะหัก

ไว้ 25% ของราคาทัวร์ 
3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 

บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
4. โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความ

เหมาะสม
ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
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