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CNX2 61-62 

ภเูก็ต - ทะเลกระบี ่- อา่วพงังา 
3 วนั 2 คนื   

เดนิทาง ถงึ 31 ต.ค. 62 

เร ิม่ตน้ 6,900บาท/ทา่น (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

เทีย่วบนิเดนิทางถงึภเูกต็พบตัวแทนบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงภเูก็ต  

โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand)  ผา่นชม อนุสาวรยีท์า้วเทพกษตัรยี-์

ทา้วศรสุีนทร 2 วรีสตรที ีก่อบกูภู้เก็ต ขึน้จุดชมววิตัวเมอืงภเูก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารงั น าชมยา่นเมอืง

เกา่ ซึง่คงรปูแบบ สถาปัตยกรรม  " ชโินโปรตกุสี "  ชมอนุสาวรยีเ์รอืดดูแรล่ าแรกของไทย  ณ สะพานหนิ 

สถานตากอากาศของชาวเมอืงภเูก็ต    

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั (อสิระ)  
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บา่ย นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง ณ วดัฉลอง ทีช่าวภเูก็ตใหค้วามเคารพ เดนิทางสูห่าดราไวย ์และ

ขึน้ชมจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ที ่แหลมพรหมเทพ 

เดนิทางเขา้ทีพั่ก พักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มอสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

วนัที ่2 : ทะเลกระบี ่– เกาะปอดะ – อา่วถ า้พระนาง - หาดไรเ่ลย ์- ทะเลแหวก                                      (B/L/-)                                                                    

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1)  

07:10 น.  รับจากโรงแรม เดนิทางสู ่ทา่เรอืรษัฎา 

08:30 น.  เรอืน าทา่นสู ่จ.กระบี ่โดยเรอื Ao Nang Princess 

10.15 น.  เรอืน าทา่นถงึหาดนพรัตน์ ธารา จ.กระบี ่เปลีย่นเป็นเรอื Speed Boat เพือ่น าชมทัศนียภาพ อันงดงามของ 

ทะเลยามน ้าลด เหน็เป็นสนัทรายเชือ่มระหวา่งเกาะทับและเกาะไก ่อนัเป็นทีม่าของ "ทะเลแหวก" หนึง่ใน 

Unseen Thailand เพลดิเพลนิกับการเลน่น ้า ที ่เกาะไก ่และ เกาะปอดะ                                                                                                                               

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ที ่" อา่วไรเ่ลย ์" (มือ้ที ่2)ทา่มกลางหนา้ผาสงูตระหง่านแหลง่กจิกรรมของนัก

ปีนเขาหลงัอาหารใหท้า่นไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย ตอ่จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั "อา่วถ ้าพระนาง" ใหท้า่นได ้

เลน่น ้าสมัผัสความใส สะอาดของผนืทราย 

จากนัน้เดนิทางกลับภเูก็ต  / เดนิทางถงึทา่เรอื รัษฎา  น าคณะเดนิทางกลับทีพั่ก 

วนัที ่3 : ลอ่งอา่วพงังา - เขาพงิกนั - ถ า้ลอด - เกาะปันหย ี                           

07.00 น.   อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  กรุณาเช็คเอาท ์กระเป๋า จากโรงแรม  

08.00 น.    เดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา เพือ่น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามของอทุยานแหง่ชาตอิา่วพังงา ซึง่ไดรั้บสมญานาม

วา่ เป็น "กุย๊หลนินอ้ย"  อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภเูขารปูทรงตา่งๆ เหมอืนเชน่ในประเทศ

จนี ชม เขาหมาจู , เขาชา้ง , ถ ้าลอด , ทีส่วยงามดว้ยหนิงอก หนิยอ้ย  ชมลายพระหัตถ ์บนเขาพงิกัน ถา่ยรปู

กับเขาตาป ู ซึง่เป็นฉากในภาพยนต ์James Bond  จนไดรั้บขนานนามวา่ James Bond Island 

   จากนัน้น าขึน้ชมชมุชน ชาวไทยมสุลมิ ทีป่ลกูสรา้งบา้นเรอืน บนน ้า ที ่เกาะปันหย ี

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั (อสิระ)   

หลังอาหาร เชญิทา่นเดนิชมหมูบ่า้นเกาะปันหย ีที ่สรา้งบา้นเรอืน อยูก่ลางน ้า และเลอืกซือ้ของฝาก 

17.00น.  เดนิทางสูส่นามบนิภเูกต็ เพือ่กลับ เชยีงใหม ่(เทีย่วบนิควรออกจากสนามบนิหลัง 19.00 น.)    

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

**กรณี ไฟลบ์นิลูกคา้เป็นมอนิง่ไฟล ์23.00-05.00 น. คดิชารท์เพิม่ ทา่นละ250 บาท** 

สิง่ทีค่วรน าพา : กลอ้งถา่ยรปู, แวน่กนัแดด, ครมีกนัแดด, ยารักษาโรคประจ าตัว, รองเทา้แตะ, ชดุส าหรับเลน่น ้า, ผา้ขนหนู

ส าหรับเชด็ตัว,หมวก 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ทีพ่กัในตวัเมอืงภูเก็ต 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 31 ม.ีค.62 7,200 4,700 900บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง 24 ธ.ค.61 - 08 ม.ค.62 และ 04 - 10 ก.พ. 62  คนืละ 300 บาทตอ่หอ้ง*** 
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เดนิทาง ชว่ง 1 เม.ย. 62 – 31 ต.ค. 62 7,000 4,700 800บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62 7,600 4,700 1,100บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง  28 ธ.ค.61 - 03 ม.ค.62  และ   05 - 11 ก.พ.62   คนืละ 800 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 7,200 4,700 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 7,300 4,700 900บาท/ทา่น/คนื 

***จ่ายเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง 21 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 และ 04 - 15 ก.พ. 62  คนืละ 500 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 7,000 4,700 800บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 30 พ.ย.61 6,900 4,700 750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61 7,400 4,700 1,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 29 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค.62 8,700 4,700 1,650บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 7,900 4,700 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 6,900 4,700 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 7,800 4,700 1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 8,900 4,700 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 28 ก.พ .62 8,400 4,700 1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 30 เม.ย .62 7,800 4,700 1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 7,300 4,700 950บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 7,700 4,700 1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 15 ม.ค.62 8,200 4,700 1,400บาท/ทา่น/คนื 
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เดนิทาง ชว่ง 16 ม.ค.62 - 31 ม.ีค .62 7,700 4,700 1,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 7,400 4,700 1,000บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 28 ก.พ.62 7,700 4,700 1,150บาท/ทา่น/คนื 

***จา่ยเพิม่ หากเดนิทางในชว่ง  21 ธค.61 - 15 มค.62    คนืละ 700 บาทตอ่หอ้ง*** 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ต.ค.62 7,400 4,700 1,000บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 8,500 4,700 1,550บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 05 ม.ค.62 10,900 4,700 3,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 06 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 8,900 4,700 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 7,900 4,700 1,100บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทาง ชว่ง 01 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61 8,900 4,700 1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 10,900 4,700 2,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 8,900 4,700 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 7,900 4,700 1,250บาท/ทา่น/คนื 

 

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 
7,900 4,700 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 
9,200 4,700 1,900บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 
8,100 4,700 1,350บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.61 - 31 ต.ค.61 
7,200 4,700 900บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 
7,800 4,700 1,200บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 
9,700 4,700 2,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 
8,300 4,700 1,450บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 
7,700 4,700 1,150บาท/ทา่น/คนื 
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เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 
7,000 4,700 800บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 25 ธ.ค.61 
8,900 4,700 1,750บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 26 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 
11,000 4,700 2,800บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 31 ม.ีค.62 
9,400 4,700 2,000บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 
7,400 4,700 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 
8,500 4,700 1,550บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 20 ธ.ค.61 - 20 ม.ค.62 
9,500 4,700 2,050บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 21 ม.ค.62 - 15 เม.ย.62 
8,500 4,700 1,550บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 16 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 
7,700 4,700 1,150บาท/ทา่น/คนื 

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

เดนิทางชว่ง 01 พ.ย.61 - 23 ธ.ค.61 
7,900 4,700 1,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 
9,700 4,700 2,150บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 
8,400 4,700 1,500บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 
7,800 4,700 1,200พักตอ่เพิม่ 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 
7,100 4,700 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 
8,100 4,700 1,350บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 24 ธ.ค.61 - 10 ม.ค.62 
9,900 4,700 2,250บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 11 ม.ค.62 - 28 ก.พ.62 
8,600 4,700 1,600บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 ม.ีค.62 - 31 ม.ีค.62 
8,000 4,700 1,300บาท/ทา่น/คนื 

เดนิทาง ชว่ง 01 เม.ย.62 - 31 ต.ค.62 
7,300 4,700 950บาท/ทา่น/คนื 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
CNX2 61-62 

 

บรษัิทรบูี ้คาร ์เรน้ททั์ล จ ากัด 

104/2 หมู ่5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115801, 053-115912, 053-288962 

Email: opdom@rubytravel.com Website: www.rubytravel.com 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรป์ระกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ณ โรงแรม ทีท่า่นเลอืก ตามตารางราคา    

2. ทวัรร์อบเมอืงภูเก็ต      

3. ทวัร ์4เกาะ ทะเลแหวก (กระบี)่ โดยเรอื Ao Nang Princess พรอ้มอาหารกลางวนั และอุปกรณ ์ด าผวิน า้ อาท ิ

หนา้กากด าน า้ ทอ่หายใจ เสือ้ชูชพี (ไมร่วมคา่อุทยาน) 

4. ทวัรเ์ขาตะปู เกาะปันหย ี   

5. คา่ประกนัอุบตัเิหต ุวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000  บาท    

6. รถ รบั - สง่ระหวา่งสนามบนิภูเก็ต - โรงแรม พรอ้มมคัคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง     

 

อตัราคา่บรกิารราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 

2. คา่อุทยาน คนไทย 40 บาท ตา่งชาต ิ400 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หาก

ทา่นตอ้งการส ัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่มคัคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

4. ทปิไกด ์และพนกังานขบัรถ 

5. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

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

- แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง   หกัค่าด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทวัร ์                                                           

- แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 11 – 14 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทวัร ์                                               

- แจง้ยกเลกิล่วงหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์                                  

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

- ส าหรบัคา่ต ัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุ, สนึาม ิหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไม่อนุญาตใหม้กีารเดนิทางไป

เกาะต่างๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทวัรค์นืกลับใหก้บัทางลูกคา้ 70%จากราคาตามเอกสารการจองทวัร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลับให ้

ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวันเดนิทางดังกล่าว 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


