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 SC.03   เทีย่วกระบี่             

                โปรแกรมพเิศษ เที่ยวกระบี่ 

 

       สัมผสัควำมงดงำมทำงธรรมชำติของท้องทะเลอนัดำมัน  
                   ด ำน ้ำดูปะกำรังเกำะหม้อ-ชมทะเลแหวก-เกำะปอดะ-หำดไร่เลย์ 
                                 นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิ ทีว่ดัถ ำ้เสือ - ชมสุสำนหอย 75 ล้ำน ปี   

                                         ( ที่พกั กระบี่ 2 คืน ) 
รุ่งเรืองทัวร์ฯเหิรฟ้ำสู่ดินแดนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีควำมงดงำมทำงธรรมชำติรายการท่องเท่ียวทางทะเล ท่ีเพียบพร้อมดว้ย

ความงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น ้าใสสีฟ้า ธรรมชาติใตน้ ้าท่ีสมบูรณ์ดว้ยปะการังต่างๆ ท่ีสมบูรณ์ลอ้มรอบดว้ยฝงูปลา
ทะเลสีสันสวยงาม  สัมผสัการท่องเท่ียวแบบใหม่ 
โปรแกรมกำรเดินทำง      

วันแรก  กรุงเทพฯ- กระบี่ 

.........น. พร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง  ช้ัน 2 อำคำร2  เคำร์เตอร์สำยกำรบิน...........ตรวจเช็คสัมภำระก่อนขึน้เคร่ือง  

..........น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน กระบี่ โดยสำยกำรบิน.........  เท่ียวบินท่ี .......... หรือ สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย  
  เคร่ืองใหม่ ขนำด  ABUS 320   
..........น. ถึงสนามบินนานาชาติกระบ่ี ตรวจเช็กสัมภาระพร้อมน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง 

โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP  แอร์เยน็ช ่า   
............น. น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ท่ีพกั 

ณ โรงแรมระดบัมาตรฐาน  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   
18.30 น. อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลท่ีขึ้นช่ือ 

วันท่ีสอง อ่ำวนำง-ท่องอนัดำมันโดยเรือSpeed Boat –ทะเลแหวก-เกำหม้อ-เกำะปอดะ-หำดไร่เลย์-   พกั  กระบี่ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้พร้อมบริกำรอำหำรเช้ำ (ม้ือท่ี1) ณ  หอ้งอาหารของท่ีพกั 
09.00 น. น าท่านลงเรือลงเรือ Speed Boat  ท่องทะเลอนัดามนัสู่อ่าวนาง ประทบัใจกบัทิวทศัน์แปลกตาของหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ 

เล่นน ้าทะเลท่ีเกาะปอดะ เกาะทบั เกาะหมอ้ เกาะดา้มขวาน ประทบัใจกบัแนวปะการังท่ีสวยงามของเกาะยาวาซ า  
12.00 น. บริกำรอำหำร (ม้ือท่ี2)   หลงัอาหารสนุกกบัการด าน ้าดูปะการัง ชมปลาทะเลหลากหลายชนิด 
    บ่าย น าท่านเล่นน ้ำทะเลชมปะกำรังสีสันต่ำงๆ ท่ีสวยงำม  สัมผัสกบัปลำ ตามอธัยาศยั  
16.00 น. เดินทางสู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัยา่นอ่าวนาง 
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19.00 น. อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั 

วันท่ีสำม กระบี่-อุทยำนแห่งชำติเขำนอจู้จี-้สระมรกต-ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้พร้อมบริกำรอำหำรเช้ำ (ม้ือท่ี3)  ณ  หอ้งอาหารของท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดถ ำ้เสือน าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมความงามของวดัถ ้าเสือ 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านลงเรือชมความงามของเขำขนำบน ้ำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี ชมหมู่บา้น
ชาวประมงชมปลาหลากสีสนั ท่ีหายากนานาชนิด  

...........น. ออกเดินทางสู่บา้นแหลมโพธ์ิ  ชมสุสำนหอย  75  ล้ำนปี  แปลกตาซากฟอสซิล  ซ่ึงมีเพียง  3  แห่งในโลก  คือ  
ญ่ีปุ่ น  อเมริกา  และไทย  จากนั้นวดัถ ้าเสือ  สักการะองคเ์จา้แม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล  ขึ้นเขาชมตน้ไม ้ 
1,000  ปี   

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั.(ม้ือท่ี4)  สุดอาหารพื้นเมืองปักษใ์ตท่ี้ขึ้นช่ือ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีร่มร่ืน เยน็สบาย 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ อ.คลองท่อม  อุทยำนแห่งชำติเขำนอจู้จี ้ อุทยานอนัสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  แหล่งศูนยร์วมของ

นกท่ีอาศยักนัอยูม่ากกวา่  250  ชนิด  เช่น  นกแตว้แร้วทอ้งด าท่ีก าลงัจะศูนยพ์นัธุ์  ชมและสัมผสักบัความมหศัจรรย์
ของธรรมชาติของสระมรกตและน ้าตกร้อนท่ีมีจุดก าเนิดของแหล่งน ้าพุร้อน  บนยอดเขาไหลสู่เบ้ืองล่าง  กดัเซาะ
เกาะแก่งหินลดหลัน่ลงมา  เป็นน ้าตกร้อนท่ีมีอุหภูมิประมาณ  30  องศาเซลเซียส  อนัเหมาะกบัการอาบเพื่อสุขภาพ   

..........น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จ.กระบ่ี  

........  น. เหิรฟ้ำสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ  หรือ สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  
โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี  

..........น. ถึงสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดนสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัรำค่ำบริกำรรำคำพเิศษ 

     ผู้ใหญ่ ท่ำนละ     11,900   บำท 
                                    พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ     1,800    บำท 
           ช่วงเทศกำล  เพิม่ท่ำนละ     3,000  บำท 
หมำยเหตุ     โปรแกรมนีบ้ินสำยกำรบินนกแอร์และสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย และสำยกำรบินอ่ืนๆๆ 
ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป ยาประจ าตวั และของใชจ้ าเป็นอ่ืนๆ รองเทา้ฟองน ้า 
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ท่ีพกั พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
อตัรำดังกล่ำวนีไ้ม่รวม  

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั, ค่าเคร่ืองด่ืมในมินิบาร์ ฯลฯ 

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 

(ในกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จในรูปแบบของใบก ากบัภาษีจากทางบริษทั) 
อตัรำดังกล่ำวรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-กระบ่ี โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินอ่ืนๆๆ 

2. ค่ารถตูป้รับอากาน าเท่ียวตลอดรายการ   

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุในโปรแกรม 

4.    คา่ท่ีพกั 2  คืน ( กระบ่ี  2  คืน  )      



5.   ค่าอาหารตามระบุในรายการ  
6.   ค่ามคัคุเทศก ์น าเท่ียว 
7.  ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุนกัท่องเท่ียวท่านละ 1,000,000 บาท 

8.  ค่าเรือ Speed Boat   ความปลอดภยัสูง  น าเท่ียว  
9. ค่าอุปกรณ์ด าน ้าเส้ือชูชีพ 
11. ค่าภาษีสนามบินต่างๆรวมใหเ้รียบร้อยแลว้ 

หมำยเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษทัรุ่งเรืองทวัร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 

    ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรม   ส าหรับท่าน 

กรุณำโอนเงิน มัดจ ำ หรือ จ่ำยหมดมำท่ี 
            1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลเิดย์ 2010  จ ำกัด 
        เลขท่ีบัญชี  116-4399493    ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำบำงล ำพู (บัญชีออมทรัพย์) 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ  ลกัษณะวิลำศ 
   เลขท่ีบัญชี  008-2-42513-8  ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำบำงล ำพู  (บัญชีออมทรัพย์) 
  โอนเรียบร้อยแล้วขอควำมกรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอนเงิน(ใบสลปิ)พร้อมท้ังระบุรำยละเอยีด 
 อย่ำงชัดเจนมำทำงแฟกซ์ กรุณำแฟ๊กซ์มำท่ี   02-2824909 

*************************************************************** 
เง่ือนไขการสมคัร 
1. เวลาสมคัรช าระเงินทั้งหมด หรือมดัจ าคร้ังแรกทั้งหมด   
2. กรณีท่ีเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ 10 วนั และบริษทัฯ จะหกัไว ้25% ของราคาทวัร์  
3. ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ บริษทัฯ ถือว่าสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องเงิน 

หรือส่วนบริการท่ีขาดไปได ้
4. โปรแกรมการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

ทั้งปวง แต่ยติุธรรมส าหรับท่าน 
*********************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


