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SC.02   ภูเกต็-เรือยอร์ช            

 

สัมผสัควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้องทะเลอนัดำมัน  
             เที่ยว เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท โดยเรือยอร์ช  ให้อำหำรปลำกำร์ตูน 

                                   ชมสุดยอดโชว์ระดับโลก ภูเกต็แฟนตำซีโชว์ 
                ( ที่พกั ระดับช้ันหนึ่งมำตรฐำนสำกล ใจกลำงหำด กะรน /ป่ำตอง หรือ ตัวเมืองภูเกต็ 2 คืน ) 

   รุ่งเรืองทัวร์ฯน ำคณะชมควำมงดงำมทำงธรรมชำติระดับประเทศจนได้รับฉำว่ำ“ไข่มุกอนัดำมัน”น ำท่ำนท่องเท่ียวทำง
ทะเล ท่ีเพียบพร้อมดว้ยควำมงำมตำมธรรมชำติ หำดทรำยขำวละเอียด น ้ำใสสีฟ้ำ ธรรมชำติใตน้ ้ำท่ีสมบูรณ์ดว้ยปะกำรังต่ำงๆ ท่ี
สมบูรณ์ลอ้มรอบดว้ยฝงูปลำทะเลสีสันสวยงำม  สัมผสักำรท่องเท่ียวแบบใหม่ พร้อมชมโชวท่ี์ยิง่ใหญ่ สุดยอดเทคนิคแสงสีเสียง อ่ิม
อร่อยกบัอำหำรเลิศรส  จำกภตัตำคำรชั้นน ำ  ท่ีพกัระดบัมำตรฐำนสำกล ใจกลำงแหล่งท่องเท่ียวหำดป่ำตอง   

 

โปรแกรมกำรเดินทำง   

วันแรก    สนำมบินดอนเมือง-ภูเกต็แฟนตำซีพร้อมดินเนอร์ บุปเฟต์นำนำชำติ 

..........น. พร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง เคำร์เตอร์สำยกำรบิน......................เช็คสัมภำระก่อนขึน้เคร่ือง   

..........น. เหิรฟ้ำสู่สนำมบิน จ.ภูเก็ต โดยสำยกำรบิน ........ เท่ียวบินท่ี ........ เคร่ืองใหม่  

..........น. ถึงสนำมบินนำนำชำติ จ.ภูเกต็ ตรวจเช็คสัมภำระพร้อมน ำท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศของกำรเดินทำงโดยรถบสัปรับ
อำกำศ แอร์เยน็ช ่ำ   เดินทางสู่ท่ีพกั   

  ........น. ถึงท่ีพกั  อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
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17.00 น. รับลูกคำ้ท่ีLOBBY HOTEL น ำท่ำนเดินทำงสู่ หำดกมลำ เพื่อชมกำรแสดงท่ียิง่ใหญ่สุดยอดเทคนิคแสง สีเสียง   
  ระดบัโลก ณ  ภูเก็ตแฟนตำซี    
18.00-20.00 น. บริกำรอำหำรบุปเฟตน์ำนำชำติ (ม้ือท่ี1) ณ ภตัตำคำรในภูเก็ตแฟนตำซี 
22.00 น. เดินทำงกลบัท่ีพกั 

วันท่ีสอง เรือยอร์ช-เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรือยอร์ช                                เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหม
เทพ ซันเซท เรือยอร์ช เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรือยอร์ช        

06.00 น.             อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ พร้อมบริกำรอำหำรเชำ้(ม้ือท่ี2) ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั         อิสระเล่นน ้ำทะเลตำมอธัยำศยั   
..........น. อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั   
12.00 น อำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศยั 
บ่ำย เดินทำงสู่ เกำะรำชำ เกำะเฮ แหลมพรหมเทพ ซันเซท เรือยอร์ช ทวัร์ล่องเรือยอร์ชสุดหรู พร้อมกิจกรรมเตม็อ่ิม

ตลอดทั้งวนั ทั้งด ำน ้ำชมแนวปะกำรัง ฝงูปลำนอ้ยใหญ่ และพกัผอ่นบนชำยหำดท่ีเกำะรำชำใหญ่ เกำะเฮ บริกำร
อำหำรกลำงวนัเสิร์ฟบนเรือยอร์ชระหวำ่งวนั พร้อมเคร่ืองด่ืม ผลไม ้กิจกรรมตกปลำ และชมควำมสวยงำมของพระ
อำทิตยต์ก ท่ีแหลมพรหมเทพ ท่ำมกลำงทะเลอนัดำมนั 
เกำะรำชำใหญ่ เป็นเกำะขนำดใหญ่ ตั้งอยูท่ำงใตข้องเกำะภูเก็ต บนเกำะประกอบดว้ยสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ครบครัน 
ทั้งท่ีพกั ร้ำนอำหำร บำร์ ร้ำนขำยสินคำ้ท่ีระลึก ร้ำนด ำน ้ำ รอบเกำะรำยลอ้มไปดว้ยชำยหำดนอ้ยใหญ่ เหมำะกบักำร
พกัผอ่น และด ำน ้ำชมแนวปะกำรังทั้งแบบน ้ำต้ืน และน ้ำลึก 
เกำะเฮ ใชเ้วลำเดินทำงเพียง 15-30 นำทีจำกจงัหวดัภูเก็ต เป็นเกำะยอดนิยมส ำหรับนกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทย และ
ต่ำงชำติ มีชำยหำดขำวทอดตวัยำวตลอดแนวเกำะ น ้ำทะเลใสบริเวณหนำ้หำดสำมำรถด ำน ้ำดูปะกำรัง และฝงูปลำตวั
เลก็ตวันอ้ย บนเกำะมีท่ีพกัเลก็ๆ และร้ำนอำหำรคอยใหบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว 

 
18.30 น. เดินทำงกลบัสู่ฝ่ัง   เพื่อเดินทำงกลบัท่ีพกั 
............น. อำหำรเย็นอสิระตำมอธัยำศัย 

วันท่ีสำม ภูเกต็-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-ช้อปป้ิงของฝำก-เท่ียวตัวเมืองเก่ำภูเกต็ ถนนหัวมังกร-กรุงเทพฯ 

06.00 น.             อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ พร้อมบริกำรอำหำรเชำ้ (ม้ือท่ี3) ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั         อิสระเล่นน ้ำทะเลตำมอธัยำศยั   
09.00 น. 09.30 น. พร้อมกนั ณ LOBBY HOTEL น ำท่ำน แหลมพรหมเทพ   วัดฉลอง                                                               



  

12.00 น. อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอธัยำศยั 
    
บ่ำย ภูเก็ต  ชมโรงงำน ผ้ำบำติก ชมกำรเขียนผำ้แบบโบรำณ และเยีย่มชมกำรแปรรูปผลิตภณัฑ ์จำกอำหำรทะเล ท่ีขึ้นช่ือ 

อำทิ น ้ำพริกกุง้เสียบ,น ้ำพริกหอยดอง,เมด็มะม่วงหิมพำนต ์ณ โรงงำน 
ออกเดินทำงสู่ ตวัเมืองภูเก็ต  ชมสถำปัตย์กรรม แบบชิโน่-โปตุกสิ  อิสระในกำรชอ้ปป้ิงในเขตตวัเมืองเก่ำ 

..........น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติภูเก็ต ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึ้นเคร่ือง  

...........น. เหิรฟ้ำสู่ สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี ………….. 
..........น. ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวสัด์ิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
                    ********************************************************** 

หมำยเหต ุ โปรแกรมอำจมีกำรสลบัปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำสม แต่ยุติธรรมส ำหรับลูกค้ำ 
อตัรำค่ำบริกำร           ผู้ใหญ่           ท่ำนละ     11,900   บำท  
  พกัเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ        1,800  บำท   
หมำยเหตุ  อตัรำนีไ้ม่รวม   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำธรรมเนียมภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

( ในกรณีท่ีต้องกำรออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ำกบัภำษี ) 
-ส ำหรับสำยกำรบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมขึน้อยู่กบัจ ำนวนลูกค้ำ 
  กำรเปลีย่นแปลงตำรำงบินและจ ำนวนเท่ียวบินของแต่ละสำยกำรบินนั้นๆ   โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้    ท่ำนทรำบก่อน
เดินทำงอย่ำงน้อย 3 วัน 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย        บัตรประชำชน หรือ ใบขับขี่    ( เด็กใช้ส ำเนำสูติบัตร ) 
กลอ้งถ่ำยรูป, ยำประจ ำตวั, ครีมกนัแดดและของใชจ้ ำเป็นอ่ืนๆ, ชุดเล่นน ้ำ, แวน่กนัแดด 

อตัรำดังกล่ำวรวม 1.ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรบินไทยไล้อ้อนแอร์  หรือ สำยกำรบินอ่ืนๆ 
2.ค่ำรถตูน้ ำเท่ียวท่ี ระบุในรำยกำร   3.ค่ำอุปกรณ์ด ำน ้ำ+ชูชีพ            

4.ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมระบุในโปรแกรม 

5.ค่ำท่ีพกัโรงแรมและรีสอร์ท ระดบัมำตรฐำน 3+ ดำว  จ ำนวน 2  คืน 

6.อำหำรตำมระบุในรำยกำร    7. ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว  (ไกด ์1 ท่ำน)  
8. ค่ำประกนัภยัอุบติัเหตุนกัท่องเท่ียวท่ำนละ 1,000,000 บำท 

9.ค่ำเขำ้ชมภูเก็ตแฟนตำซี+อำหำรค ่ำ 
เง่ือนไขกำรสมัคร 

1. เวลำสมคัรช ำระเงินทั้งหมด หรือมดัจ ำคร้ังแรกท่ี 8,000  ท่ีเหลือช ำระทั้งหมดในวนัเดินทำง 
2. ระหวำ่งกำรเดินทำง ถำ้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจำกคณะบริษทัฯถือวำ่สละสิทธิไม่อำจเรียกร้อง

เงิน หรือส่วนบริกำรท่ีขำดไม่ได ้

3. โปรแกรมกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง แต่ยติุธรรม
ส ำหรับท่ำน, บตัรซ้ือแลว้ไม่รับคืน 

อตัรำดังกล่ำวนีไ้ม่รวม  
- ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั, ค่ำเคร่ืองด่ืมในมินิบำร์ ฯลฯ 



หมำยเหตุ   -โปรแกรมกำรเดินทำงบริษทัรุ่งเรืองทวัร์ฮอลิเดย ์2010 จ ำกดั 

    ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม 

     ส ำหรับท่ำน 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 


