
 
 
 
 
 

ภเูก็ต – หมูเ่กาะสมิลินั   

3 วนั 2 คนื   

เร ิม่ตน้ 6,390.- (ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

วนัแรก: ภูเก็ต – วดัพระผุด – ยา่นเมอืงเกา่ – เขารงั – วดัฉลอง – แหลมพรหมเทพ                              
(-/L/-) 
 

เทีย่วบนิเดนิทางถงึภูเก็ตพบตวัแทนบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับน าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงภูเก็ต  

โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand)  ผา่นชม อนุสาวรยีท์า้วเทพกษตัรยี-์ทา้วศร ี

สุนทร 2 วรีสตรที ีก่อบกูภ้เูก็ต ขึน้จุดชมววิตวัเมอืงภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารงั น าชมย่านเมอืงเกา่ ซึง่คง

รูปแบบ สถาปัตยกรรม  " ชโินโปรตุกสี "  ชมอนุสาวรยีเ์รอืดดูแร่ล าแรกของไทย  ณ สะพานหนิ สถานตากอากาศ

ของชาวเมอืงภูเก็ต    

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารอนิซ ี (มือ้ที ่1) ลิม้รสอาหาร 

  มากกวา่30ชนดิ นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง ณ วดัฉลอง ทีช่าวภูเก็ตให ้

  ความเคารพ เดนิทางสูห่าดราไวย ์และขึน้ชมจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ ที ่แหลม 

  พรหมเทพ  

18:00 น.  น าคณะเดนิทางเขา้ทีพ่ัก พักผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที ่2 : ภูเก็ต – ทา่เรอืทบัละมุ – หมูเ่กาะสมิลินั                                        (B/L/-)                                                                                               
 
  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2)  

06.00 น.  รถรับจากโรงแรมน าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืทบัละมุ จ.พงังา เดนิทางสูส่วรรคแ์ห่งทะเลใต ้

08.30 น.  เรอืออกจากท่าเรอืทับละมุ  มุ่งหนา้สู ่อทุยานแห่งชาต ิหมู่เกาะสมิลินั 

  โดยเรอืเร็ว (speed boat)  

10.00 น.  ด าน ้าตืน้ชมปะการัง และปลาสวยงามหลากชนดิที่ฮนันมีูนเบย(์Honeymoon Bay)  

  ของเกาะ 5 เดนิทางตอ่สูอ่า่วเกาะเมีย่ง(เกาะ4) ซึง่ทา่นสามารถด าน ้าตืน้บรเิวณปริน้เซส 

  เบย ์ส ารวจชมความสวยงามของเกาะ ขึน้จุดชมววิ หรอื พักผ่อนบนหาดทรายขาวประดจุแป้ง 



 
 
 
 
 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะ 4 (มือ้ที ่3) เป็นทีต่ัง้ของทีท่ าการอทุยานแห่งชาต ิ หมู่เกาะ

สมิลินัหลงัอาหาร  ออกเดนิทางตอ่ส าหรับชว่งบ่าย ด าน า้ต ืน้ท ี ่Christmas Point เกาะบาง ู

(เกาะ 9) จากนัน้เดนิทางสู ่Donald Duck Bay (เกาะ 8) เชญิท่านพักผ่อนบนชายหาด หรอื 

เลน่น ้าชมปะการัง หรอื ปีน เขาขึน้จดุชมววิ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ หนิรปูเรอืใบ สญัลกัษณ์ของ

หมูเ่กาะสมิลินั 

15.30 น.  พรอ้มกนัหนา้อทุยาน กลบัขึน้เรอื เพือ่เดนิทางกลบัท่าเรือทับละมุ 

16.00 น.  เรอืถงึท่าเรอื ทับละมุ  น ากลบัทีพ่ัก ถงึทีพ่ัก ภูเก็ต ประมาณ 18.30 น. 

18.30 น.  น าท่านสง่ทีพ่ัก พักผ่อนตามอธัยาศยั  

 

วนัที ่3 : ภเูก็ต – สง่สนามบนิภเูก็ต - เชยีงใหม ่                                                (B/-/-)                                                                                                        

 

07.00 น. อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4)                                                                                                                          

  เดนิทางสูส่นามบนิภูเก็ต เพือ่กลบัเชยีงใหม่ ตามไฟลท์ีท่่านเลอืก    

  

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

 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถ่ายรูป, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเทา้แตะ, ชดุส าหรับเลน่น ้า, 

ผา้ขนหนูส าหรับเช็ดตวั,หมวก 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรป์ระกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ณ โรงแรม ทีท่่านเลอืก ตามตารางราคา    

2. ทัวรร์อบเมอืงภูเก็ต      

3. ทัวรเ์กาะสมิลินั โดยSpeed boat และอปุกรณ ์ด าผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า ท่อหายใจ เสือ้ชชูพี 

4. อาหารตามรายการ รวมทัง้หมด 4 มือ้ 

5. คา่ประกนัอบุัตเิหต ุวงเงนิ ท่านละ 1,000,000  บาท  

6. รถ รับ - สง่ระหวา่งสนามบนิภูเก็ต - โรงแรม พรอ้มมัคคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง    

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ไมร่วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  

(หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มัคคเุทศกแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

3. ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง      

                                                                                                                                                                                     

- ช าระมดัจ า ทา่นละ 50%  ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง   หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์                                                           

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 11 – 14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 80 % ของราคาทัวร ์                                               

- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  



 
 
 
 
 

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไมอ่นุญาตใหม้ี

การเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลับใหก้ับทางลกูคา้ 70%จากราคาตามเอกสารการจองทัวร ์ทาง

บรษัิทจะคนืเงนิกลับใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวันเดนิทางดังกลา่ว 

 
หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้

ทัง้หมด 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สอบถามเพิม่เตมิและเชค็ราคาไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ารเ์รน้ทท์ลั จ ากัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


