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RT-S.01   AIR   ภูเก็ต-พีพี-เกาะไข่

                    !  
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน  
   หมุ่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-พีพีเล-พีพีดอน-ดำน้ำดูปะการัง

ที่หมู่เกาะพีพี 
            เที่ยวเกาะไข่-ให้อาหารปลาการ์ตูน เที่ยวรอบ ภูเก็ต-แหลม

พรหมเทพ-วัดฉลอง 
 ( ที่พัก ระดับชั้นหนึ่งมาตรฐานสากล ใจกลางหาด กะรน /ป่าตอง 

หรือ ตัวเมืองภูเก็ต 2 คืน ) 

 
รุ่งเรืองทัวร์ฯนำคณะชมความงดงามทางธรรมชาติระดับประเทศจนได้รับฉาว่

า“ไข่มุกอันดามัน”นำท่านท่องเที่ยวทางทะเล ที่เพียบพร้อมด้วยความงามตามธรรมชาติ 
หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสีฟ้า ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการังต่างๆ ที่สมบูรณ์
ล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม  สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่ พร้อมชมโชว์ที่ยิ่ง
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เหิรฟ้าท่องอันดามัน-หมู่เกาะพีพี-เกาะไข่-ภูเก็ต(เครื่องบิน)
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ใหญ่ สุดยอดเทคนิคแสงสีเสียง อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส  จากภัตตาคารชั้นนำ  ที่พัก
ระดับมาตรฐานสากล ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวหาดป่าตอง   
โปรแกรมการเดินทาง ................2558 

06.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง   เคาร์เตอร์สายการ
บิน.....เช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง  

07.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ.ภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ( PG. ) เที่ยวบิน
ที่ PG.271 เครื่องใหม่ ขนาด  160 ที่นั่ง ABUS 320  บริการอาหารเช้า และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (กรณีตั๋วเครื่องไม่ว่างต้องบินสายการบินอื่นๆ)

09.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติจ . ภูเก็ตตรวจเช็คสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  แอร์เย็นช่ำ  แวะเปลี่ยน
เสื้อผ้าเป็นชุดเล่นน้ำ ออกเดินทางสู่  ท่าเรือ เกาะสิเหร่ นั่งเรือ Speed Baot 
ใหญ่ความปลอดภัยสูง  มุ่งสู่เกาะไข่ ซึ่งตั้งโดเด่นอยู่กลางทะเลอันดามัน 

10.30 น. นำท่านดำน้ำชมปะการัง ชมปะการังหลากสี มากมาย  
 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุปเฟต์   ริมหาด 
     บ่าย นำท่านเล่นน้ำทะเล ตามอัธยาศัย สัมผัสกับปลา การ์ตูนนับ  10,000 ตัว
15.30 น.             นั่งเรือ เดินทางกลับสู่ฝั่ง  แวะชมฟาร์มเป๋าฮื้อ ชมการเลี้ยงเป๋าฮื้อ   อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
..........น.             เดินทางสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.              บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่สอง ท่องทะเลอันดามัน-หมู่เกาะพีพี-พีพีเล-พีพีดอน-เล่นน้ำดูปะการัง-หาดป่าตอง-

ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  หลัง

อาหารเปลี่ยนเป็นดำน้ำชมปะการัง  
07.30 น. นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่   ท่าเรือรัษฎา  เพื่อขึ้นเรือ  เฟอร์รี่ลำใหญ่ 

ความปลอดภัยสูง   มุ่งสู่เกาะพีพี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ   1.50   ชม.)  ถึง
เกาะพีพีเล  ซึ่งตั้งโดเด่นอยู่กลางทะเลอันดามัน 

 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ห้องอาหารแบบบุปเฟต์นานาชาติ   ณ  เกาะพีพี  
หรือ หาดยาว 

     บ่าย นำท่านเล่นน้ำทะเลชมปะการังสีสันต่างๆ ที่สวยงาม  สัมผัสกับปลา 
15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพี  กลับสู่ ที่พัก จ.ภูเก็ต เข้าพัก.......................   อิสระ

เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดท่องราตรี 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันแรก      กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-ท่าเรือสิเหร่-เกาะไข่-ดำน้ำดูปะการัง



 

..........น. นำท่านเดินทางสู่ หาดกมลา เพื่อชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สี
เสียง  ระดับโลก

ณ  ภูเก็ตแฟนตาซี 

19.30 น. บริการอาหารเย็นแบบบุปเฟต์นานาชาติ กว่า 100 ชนิด  ณ ภัตตาคาร 
มโนราห์ทอง  หลังอาหารชมภูเก็ตแฟนตาซี   /www.phuket-
fantasea.com

23.30 น. เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน หรือ ท่องราตรี ตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ภูเก็ต-ช้อปปิ้งของฝาก-โรงงานคัดแยกมุก-โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารภุ
เก็ต-กรุงเทพฯ

06.00 น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก         
อิสระเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย  
10.30 น. เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม 

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยปราบกบฏอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็น
ศิริมงคล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของ
ภูเก็ต เช่น  ไข่มุก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่ดีบุก ฯลฯ 

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่โรงงานกรทอง เลือกช้อปผลิตภัณฑ์อาหารอาทิ น้ำพริกกุ้ง
เสียบ,
น้ำพริกกุ้งสด,น้ำปูดู  ฯลฯ   จนได้รับรางวัลสินค้า  OTOP  ของภูเก็ตโดยมี
วิทยากรบรรยาย พร้อมรับของที่ระลึก  และชิมผลิตภัณฑ์ ที่โรงงาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชมโรงงาน  ผ้าบาติก  ชมการเขียนผ้าแบบโบราณ  และเยี่ยมชมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์  จากอาหารทะเล  ที่ขึ้นชื่อ  อาทิ  น้ำพริกกุ้งเสียบ,น้ำพริกหอย
ดอง,เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ โรงงานของร้าน กรทอง 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 
16.45 น. เหิรฟ้าสู่ ดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สายการบิน วัน ทู โก   เที่ยวบินที่  

OX8227
18.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ( PG )
**19.45 น.เหิรฟ้าสู่  สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯโดย  สายการบิน  บางกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  
PG.278   



ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง   ก่อนออกเดินทาง  สำหรับท่านที่เดินทางกับ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์เชิญท่านพักผ่อนและรับบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ( PG. ) ด้านใน

**21.10 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
     

********************************************************** 
อัตราค่าบริการ           ราคานี้รวมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์นานาชาติ  

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ     15,900   บาท )พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กราคาท่านละ         13,900  บาท ) พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่เสริม

ตียง
**กรณีต้องการเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี+ พร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์นานาชาติ ท่าน
ละ  1,400 บาท** 
หมายเหตุ  อัตรานี้ไม่รวม   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
-สำหรับสายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้น
อยู่กับจำนวนลูกค้า 
  การเปลี่ยนแปลงตารางบินและจำนวนเที่ยวบินของแต่ละสายการบินนั้นๆ   โดย
ทางบริษัทจะแจ้งให้    ท่านทราบก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย        บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่    ( เด็กใช้สำเนาสูติบัตร ) 
กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว, ครีมกันแดดและของใช้จำเป็นอื่นๆ, ชุดเล่นน้ำ, 
แว่นกันแดด 

อัตราดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG )และสาย

การบินวัน ทู โก ( OX)
2.ค่ารถตู้นำเที่ยวที่ ภูเก็ต  
3.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ+ชูชีพ            
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม 
5.ค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน  จำนวน 2  คืน     
6.อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ   

  7. ค่าเรือ Speed Baot นำเที่ยวเกาะไข่ 
8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  (ไกด์ 1 ท่าน)
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท 

เงื่อนไขการสมัคร 



 

1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ 6,000 ที่เหลือชำระทั้งหมด
ในวันเดินทาง 

2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ
บริษัทฯถือว่าสละสิทธิไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไม่ได้ 

3. โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน, บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน 

อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ 

หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด 
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่
ยุติธรรม 
     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

และขอความกรุณาส่งเงินและหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุราย
ละเอียดอย่างชัดเจนมาทางแฟ็กซ์ หมายเลข   02-2824909,02-2821433

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

  



  


