Promotion - Green Season (F2)
ภูเก็ต-ถ้้าพุงช้าง-กระบี-่ ทะเลแหวก
เดินทาง โดยเครื่องบิน 3 วัน 2 คืน
รายการทัวร์เที่ยวเมืองใต้ 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ เชิญท่านสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายบรรยากาศ สัมผัสทะเลแหวก
Unseen in Thailand ด้วยรายการที่เราบรรจงเลือกสรรให้ท่านโดยเฉพาะ
วันแรกของการเดินทางการ
วันที่สามของการเดินทาง-พีพี
….… น. – คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาร์เตอร์ C
07.00-09.30 น. - บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญเพลิดเพลินและพักผ่อน กับบรรยากาศของโรงแรมตามอัธยาศัย
….… น. – เดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG……..
10.30 น. – นาท่านชมเมืองภูเก็ต ชมอนุสาวรีย์การขุดแร่ สถาปัตยกรรม
……. น. – นาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ (หรือรถตู้ ) เดินทางเข้าสู่
บ้านโบราณ ชิโน-โปรตุกีส
วัดถ้้าเสือ นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระอาจารย์จาเนียร ซึ่งเป็นที่
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารแล้ว เชิญท่าน
เคารพนับถือของชาวกระบี่ และคนไทยโดยทั่วไป
11.00 น. - นาชมความน่ารักของปลาการ์ตูนที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
ทางทะเล จ.กระบี่ ซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศ ไทย
ชาวภูเก็ตที่
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่
วัดฉลอง จากนั้นนาท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ น้าพริกกุ้งเสียบ เม็ด
ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ของทะเล มะม่วงหิมพานต์ เต้าส้อ ของที่ระลึก อาทิ ผ้าบาติก เครื่องประดับมุก
กระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะปอดะ เล่นน้า ดาน้า ชมปะการัง 15.00 น. – เดินทางสู่ วัดพระนางสร้างแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่
ฝูงปลานานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก Unseen in
สาคัญ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก
Thailand
ถึง3องค์ เรียกว่า ”พระในพุง” สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสู่
17.00 น. - นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่(บริเวณอ่าวนาง)
สนามบินนานาชาติภูเก็ต
18.00 น.- บริการอาหารค่้า (2)ณ.ร้านอาหาร จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน หรือ ……. น. – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิ นไทยเที่ยวบินที่TG..
เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเย็นของอ่าวนางตามอัธยาศัย
……. น. – เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัดิภาพ
วันที่สองของการเดินทางการ
*************************************
06.30 น. - บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่าน
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 13,900 บาท
เดินทางสู่ จ.พังงา เข้าชม ถ้้าพุงช้าง สนุกสนานผจญภัยกับการลุยน้า
เด็ก (3-10 ปี) ท่านละ 11,000 บาท
สลับกับการนั่งแพและเรือแคนนู ชมความงามของหินงอก หินย้อย ฝีมือ
(เด็กไม่มีเตียง พักรวมกับผู้ปกครอง)
สร้างสรรค์ของธรรมชาติ
พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (4) จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จ.ภูเก็ต เชิญ
ค่าบริการนี้รวม � ค่าตั่วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ – ภูเก็ต
ท่านนมัสการ พระผุด ที่ วัดพระทอง 1 ใน Unseen in Thailand
� ค่า รถบัสปรับอากาศ,เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ
15.30 น. – นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ชมนิทรรศการที่
� ค่าอาหาร 7 มื้อ (ตามที่ระบุในรายการ)
เสนอเนื้อหาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยาและ
� ค่าที่พัก โรงแรม จ.กระบี่ 1คืนและจ.ภูเก็ต 1คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)
ศิลปวัฒนธรรมของ จ.ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง
� ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
16.30 น. – เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมประภาคารเฉลิมพระเกียรติ
� ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศยามเย็น จุดชมพระอาทิตย์ตกจุดสุดท้ายของไทย
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจานวนผู้
19.00 น. – บริการอาหารค่้า (5)ณ.ร้านอาหารในเมืองภูเก็ต จากนั้น นาท่าน
เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.ภูเก็ต เชิญท่านพักผ่อนกับภูเก็ตยามราตรี ได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะคานึง
อัธยาศัย
ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ
www.royalseatravel.com

