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CNX1 61-62 

ซติีท้วัรภ์เูก็ต- พพี-ี อา่วมาหยา 3 วนั 2 คนื   
1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62 

เร ิม่ตน้ 5,200 (ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัแรก: ภเูกต็ – วดัพระผดุ – ย่านเมืองเก่า – เขารงั – วดัฉลอง – แหลมพรหมเทพ                               
(-/-/-) 
 

 
เทีย่วบนิเดนิทางถงึภเูกต็พบตัวแทนบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงภเูก็ต 

โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand)  ผา่นชม อนุสาวรยีท์า้ว

เทพกษตัรยี-์ทา้วศรสีนุทร 2 วรีสตรทีีก่อบกูภ้เูก็ต ขึน้จดุชมววิตัวเมอืงภเูกต็ ณ 

สวนสาธารณะ เขารงั น าชมยา่นเมอืงเกา่ ซึง่คงรูปแบบ สถาปัตยกรรม  " ชโินโปรตกุสี "  ชม

อนุสาวรยีเ์รอืดดูแร่ล าแรกของไทย  ณ สะพานหนิ สถานตากอากาศของชาวเมอืงภเูกต็    

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (อสิระ)  

นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง ณ วดัฉลอง ทีช่าวภเูก็ตใหค้วามเคารพ เดนิทางสู ่

หาดราไวย ์และขึน้ชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ที ่แหลมพรหมเทพจากนัน้น าทา่นเขา้ที่

พัก ณ โรงแรมทีท่า่นเลอืก  

รบัประทานอาหารเย็น (อสิระ) ตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่2 : ภเูก็ต - เกาะ  พ ีพ ีทวัร ์– อา่วมาหยา – ถ า้ไวกิง้                                                    (B/L/-)                                                       

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1)  

07.10 น.  รับจากโรงแรม  น าทา่นสูท่า่เรอืองคก์ารสะพานปลา เดนิทางสูเ่กาะ พ ีพ ีโดยเรอื  Sea Angel  

08.30 น.  เรอืออกจากทา่เรอืมุง่หนา้สู ่เกาะ พ ีพ ี  ผ่านเกาะดอกไม ้ซึง่ใชเ้ดนิทางรวม 1ชัว่โมง 15 นาท ี

10:00 น. เรอืจะน าทา่นชมทัศนียภาพ ทอ่งทะเลอันสวยงาม น ้าใส ลอ่งเรอืชม อา่วโละ๊ซามะ, อา่วปิเละ่ห ์, 

ถ ้าไวกิง้ หรอืถ ้าพญานาคเป็นทีท่ีน่กนางแอน่มาอาศัยท ารังอยูเ่ป็นจ านวนมาก เพลดิเพลนิกับการ

ชมและถ่ายภาพบรเิวณ อา่วมาหยา **(อยูบ่นเรอืเทา่นัน้ จะไมไ่ดล้งเกาะ เนื่องจากทางอทุยาน

ยังไมเ่ปิดเกาะใหนั้กเทีย่วเทีย่วลง)** 
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12.00 น.   เรอืน าทา่นขึน้ เกาะพ ีพ ีดอน ซึง่มหีาดทรายสวยงามและเหมาะแกก่ารเลน่น ้า รว่มรบัประทาน

อาหาร ณ โรงแรมพพี ีปร ิน้เซส(มือ้ที ่2) เชญิทา่นพักผอ่น หรอืเลน่น ้าตอ่ จนถงึเวลา14.10 

กลับขึน้เรอื                                                                                          

14.10 น.  เดนิทางกลับสูท่า่เรอืใหญ่เพือ่เดนิทางกลับภเูกต็   

16.10 น.  ถงึทา่เรอื จากนัน้น าทา่นสง่ทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

 

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

07.00 น.    อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)                                                                                                                          

เดนิทางสูส่นามบนิภเูก็ต เพือ่กลับเชยีงใหม.่.....ตามไฟลท์ีท่า่นเลอืก   

   

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

**กรณี ไฟลบ์นิลกูคา้เป็นมอนิง่ไฟล ์21.00-05.00 น. คดิชารท์เพิม่ ทา่นละ250 บาท** 

 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถ่ายรูป, แวน่กนัแดด, ครมีกันแดด, ยารักษาโรคประจ าตัว, รองเทา้แตะ, ชดุส าหรับเลน่น ้า, 

ผา้ขนหนูส าหรับเชด็ตัว,หมวก 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

ทีพ่กัในตวัเมอืงภเูก็ต 

Blu Mokey Heb&Hotel ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พย.61 - 31 มคี.62 5,400 3,200 900บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หอ้งละ 300 บาทในกรณี เดนิทางในชว่ง

24 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62 และ 4 – 10 ก.พ. 62*** 

   เดนิทาง ชว่ง 1 เม.ย. 62 – 31 ต.ค. 62 5,200 3,200 800 

Royal Phuket City  Hotel  (Phuket Town) * 4ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62 5,800 3,200 1,100บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ เดนิทางในชว่ง  28 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62  

และ  5 - 11 ก.พ. 62   คนืละ 800 บาท/หอ้ง*** 

   เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 5,400 3,200 900บาท/ทา่น/คนื 

 

ทีพ่กัหาดป่าตอง 

Days Inn  Patong  * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 – 15 เม.ย. 62 5,500 3,200 950บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,200 3,200 800บาท/ทา่น/คนื 

Patong Lodge    * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 
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เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 พ.ย.61 5,100 3,200 750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61 5,600 3,200 1,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 29 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค.62 6,900 3,200 1,650บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,100 3,200 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,100 32300 750บาท/ทา่น/คนื 

 

ทีพ่กัหาดป่าตอง 

The Royal Palm Beach Front  * 3 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 6,000 3,200 1,200 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 7,100 3,200 1,750 

เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 28 ก.พ .62 6,600 3,200 1,500 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 30 เม.ย .62 6,000 3,200 1,200 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 5,500 3,200 950 

APK Resort & SPA  Patong  * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 5,900 3,200 1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 6,400 3,200 1,400บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 31 ม.ีค .62 5,900 3,200 1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,600 3,200 1,000บาท/ทา่น/คนื 

Patong Resort  *4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 28 ก.พ.62 5,900 3,200 1,150 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 5,600 3,200 1,000 

The Charm Resort  Patong  * 4 ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 6,700 3,200 1,550 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 05 ม.ค.62 9,600 3,200 3,000 

เดนิทาง ชว่ง 06 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,100 3,200 1,750 
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เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,800 3,200 1,100 

Patong Paragon Resort  * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 6,600 3,200 1,500 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 9,100 3,200 2,750 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,100 3,200 1,750 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 6,100 3,200 1,250 

 

ทีพ่กัหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 6,100 3,200 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 7,400 3,200 1,900บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 6,300 3,200 1,350บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.61 - 31 ต.ค.61 5,400 3,200 900บาท/ทา่น/คนื 

Sugar Marina Art  * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 6,000 3,200 1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 7,900 3,200 2,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,500 3,200 1,450บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 5,900 3,200 1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,200 3,200 800บาท/ทา่น/คนื 

Andaman Seaview Resort  *4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 25 ธ.ค.61 7,100 3,200 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 26 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 9,200 3,200 2,800บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 7,600 3,200 2,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,600 3,200 1,000บาท/ทา่น/คนื 

The Beach Height Resort  *4 ดาว  (Kata Beach) ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 6,700 3,200 1,550บาท/ทา่น/คนื 
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เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 7,700 3,200 2,050บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 15 เม.ย.62 6,700 3,200 1,550บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,900 3,200 1,150บาท/ทา่น/คนื 

Sugar Marina Fashion   * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 6,100 3,200 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 7,900 3,200 2,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,600 3,200 1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 6,000 3,200 1,200พักตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,300 3,200 850บาท/ทา่น/คนื 

ทีพ่กัหาดกะรน  &  หาดกะตะ 

Sugar Marina Nautica  * 4 ดาว ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (2 - 12 ปี) พกัตอ่เพิม่ 

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 6,300 3,200 1,350บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 8,100 3,200 2,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 6,800 3,200 1,600บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 6,200 3,200 1,300บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 5,500 3,200 950บาท/ทา่น/คนื 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรก์ลา่วประกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ณ โรงแรม ทีท่า่นเลอืก ตามตารางราคา    

2. ทัวรร์อบเมอืงภเูกต็      

3. ทัวรเ์กาะพพี ีโดยเรอื Sea Angel พรอ้มอาหารกลางวัน และอปุกรณ์ ด าผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า ทอ่หายใจ 

เสือ้ชชูพี (ไมร่วมคา่อุทยาน) 

**กรณีตอ้งการเทีย่ว เกาะพพี+ีเกาะไขน่อก โดยเรอื Speed Boat เพิม่บรกิารทา่นละ 700 บาท**  

4. คา่ประกันอบัุตเิหต ุวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000  บาท    

5. รถ รับ - สง่ระหวา่งสนามบนิภเูก็ต - โรงแรม พรอ้มมัคคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง     

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

2. คา่เขา้อทุยาน คนไทย 40 บาท ตา่งชาต ิ400 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(หาก

ทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มัคคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

4. ทปิไกด ์และพนักงานขับรถ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                

 



 
 
 
 
 

 

บริษทัรบีู ้คาร ์เร้นทท์ลั จ ากดั 
104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 
Email : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

CNX1 61-62 

 

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 ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไม่

อนุญาตใหม้กีารเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลับใหก้ับทางลกูคา้ 70%จากราคาตาม

เอกสารการจองทัวร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลับใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวัน

เดนิทางดังกลา่ว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ด ้

ระบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

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

 

สอบถามเพิม่เตมิและเช็คราคาไดท้ี ่: 

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

บรษัิท รบูีค้ารเ์รน้ททั์ล จ ากัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 


