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แพ็คเกจทวัร ์ภเูก็ต เมอืงไขม่กุอนัดามนั 

สวรรคเ์มอืงใต ้หาดทรายสทีอง 3วนั2คนื 

ต ัง้แตว่นันี ้– 31 ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ 4,490บาท/ทา่น 

 เดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

 
 

วนัแรก: สนามบนิภเูก็ต – ซติ ีท้วัรภ์เูก็ต -  แหลมพรหมเทพ -เขา้ทีพ่กั                     (-/B/-)                                                   

เชา้/สาย เดนิทางถงึภเูกต็พบ เจา้หนา้รอใหก้ารตอ้นรับ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงภเูกต็ โดยจะแวะ

นมสัการ พระผดุ ทีว่ดัพระทอง ( Unseen Thailand) จากนัน้ขึน้จดุชมววิตัวเมอืงภเูกต็ ณ 

สวนสาธารณะ เขารงั   เยีย่มชมชมุชน ยา่นเมอืงเกา่ ถนนถลาง ซึง่คงรปูแบบ สถาปัตยกรรม

รปูแบบ "ชโินโปรตกุสี"     

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นลกเทยีน  ลิม้รสอาหารแบบพืน้เมอืงดัง้เดมิ อาท ิหมีผ่ดั เส

รฟิพรอ้มน ้าซปุกระดกูหม ูเป๊าะเป๊ียสดฮกเกีย้น , โลบะ  และ ตอ่ทา้ยดว้ยขนมโอะ๊เอว๋ ทีห่อมหวาน

และเย็นชืน่ใจ   

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่วดัฉลอง นมสัการหลวงพอ่แชม่-หลวงพอ่ชว่ง  ทีช่าวภเูกต็ใหค้วามเคารพ 

เดนิไปตอ่ทีห่าดราไวย ์และ ขึน้ชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ที ่แหลมพรหมเทพ 

14.30 น. น าเขา้ทีพ่ัก ณ โรงแรมป่าตองลอดส ์ (หนา้หาดป่าตอง) / เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

พรอ้มอสิระอาหารเย็น   

        

วนัที ่2 : เลอืกรายการวนัเดยเ์กาะ 1 รายการ – เขา้ทีพ่กั                                   (B/L/-)                                                                                                   

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (2)  
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1. เกาะพพี ีโดยเรอื Sea Angel (เรอืแอร)์ พรอ้มอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพพี ี

07:10 น.      รับทา่นทีโ่รงแรม น าทา่นสูท่า่เรอืองคก์ารสะพานปลา เพือ่เดนิทางสู ่เกาะพพี ี 

08:30 น.       ออกจากทา่เรอืมุง่หนา้สูเ่กาะพพี ีโดยเรอื Sea Angel  ความจผุูโ้ดยสาร 400 ทีน่ั่ง ผา่นเกาะดอ 

                      ไม และเขา้สูเ่กาะพ ีพ ีใชเ้วลาการเดนิทาง 1 ชัว่โมง 20 นาท ี

10:00 น.     เดนิทางถงีเกาะพพี ีเล ด าน ้าชมปะการัง และฝงูปลาสวยงาม ณ อา่วลงิ จากนัน้น าชมทศันยีภาพ

รอบเกาะพพีเีล อาท ิอา่วมาหยา**ลงเกาะไมไ่ดน้ะคะ่ ถา่ยรปูบนเรอืไดค้ะ่** ซึง่เคยเป็นสถานที่

ถา่ยท า ภาพยนตร ์ฮอลวีูด้ เรือ่ง "The Beach" ,ชมอา่วโล๊ะซามะ ,อา่วปิเลห ์ถ ้าไวกิง้ หรอืถ ้า

พญานาค ภายในถ ้าเป็นทีอ่าศัยท ารังของนกนางแอน่จ านวนมาก 

12.00 น.      รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั (3) บนเกาะพพีดีอนหลังอาหาร เลน่น ้าตอ่  

                     หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย   

14.15 น.      กลับสูเ่รอืใหญ ่  

14:30 น. ออกเดนิทางกลับภเูกต็  

16.00 น.      ถงึทา่เรอื  น าทา่นกลับทีพ่ัก / อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

***ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน คนไทย+คา่ขยะ 80 ตา่งชาตเิพิม่ 420 บาท เด็ก 200 บาท  

(จา่ยตรงกบัเจา้หนา้ที ่)*** 

 

 

2.ทวัรเ์กาะเฮ พรอ้ม อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะ  

08:30 น.     รับทา่นทีโ่รงแรม เดนิทางสูท่า่เรอื อา่วฉลอง 

09:30 น.     เรอื Speed Boat  มุง่หนา้สูเ่กาะเฮ ใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ี สมัผัส หาดทรายขาว น ้าทะเลใส ชม 

                   ปะการังน ้าตืน้สนุกสนานกบัการเลน่น ้ากบัปลาหรอืพกัผอ่นนอนเอกเขนก ใตร้ม่เงาสนอนัรม่รืน่ 

12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั (3) พรอ้มบรรยากาศสบายๆ ณ  Coral Island Resort  

                    หลังอาหาร เลน่น ้าตอ่หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 

15:00 น.       เดนิทางกลบั ภเูก็ต ถงึทา่เรอือา่วฉลอง  

15.15 น.         น าทา่นกลบัทีพ่ัก / อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 

***ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน คนไทย 60 ตา่งชาตเิพิม่ 400 บาท  เด็ก 100 บาท 

(จา่ยตรงกบัเจา้หนา้ที)่*** 
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3.ทวัรเ์กาะไขน่อก - ไขนุ่ย้ พรอ้มอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตบ์นเกาะ  

08.00 น.     รับทา่นทีโ่รงแรม เดนิทางสูท่า่เรอืเกาะสเิหร ่

09:00 น.     เรอื Speed Boat มุง่หนา้สู ่เกาะไขน่อก ใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทา่นจะไดส้มัผัสหาดทรายขาว  

                   น ้าทะเลใส  สนุกสนานกบัการเลน่น ้า ชมฝงูปลามากมาย   

11.00 น.      เรอืน าทา่นเพลดิเพลนิกบัการด าน ้าชมปะการัง ซึง่มแีนวปะการังน ้าตืน้ ดอกไมท้ะเล ชมปลาการต์นู ที ่  

                  เกาะไขนุ่ย้ 

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั (3) บนเกาะไขน่อก หลังอาหาร พักผอ่นหรอืเลน่น ้าตอ่ตามอธัยาศัย                         

14.30 น.     น าทา่นเดนิทางกลบั ภเูกต็ สง่ทา่นกลับทีพั่ก 

 

*** ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน คนไทย 60 ตา่งชาตเิพิม่ 400 บาท  เด็ก 100 บาท 

(จา่ยตรงกบัเจา้หนา้ที)่ *** 

 

4.ทวัรล์อ่งอา่วพงังา พรอ้มอาหารกลางวนั 

08.00 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่จ.พังงา เพือ่น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามของอทุยานแหง่ชาตอิา่วพังงา ชมเขา 

                 หมาจ ูเขาชา้ง ถ ้าลอด ชมหนิงอก หนิยอ้ยทีส่วยงาม ชมลายพระหัตถบ์นเขาพงิกนั เพลดิเพลนิกบัการ         

                 ถา่ยภาพ กบัเขาตาป ูพาเดนิชมหมูบ่า้นมสุลมิทีส่รา้งบา้นเรอืนอยูก่ลางน ้าทีเ่กาะปันหยเีลอืกซือ้ของ 

                 ฝาก อาท ิกะปิ กุง้แหง้ อาหารทะเลตากแหง้เดนิทางกลบัทา่เรอื   

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั (3)  

15.00 น.     น าทา่นเดนิทางกลบัภเูก็ต  แวะนมสัการพระนอนที ่วดัถ ้าสวุรรณคหูา 

เย็น            เขา้ทีพั่กเชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย/อสิระอาหารเย็น 

 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน คนไทย 60 ตา่งชาตเิพิม่ 400 บาท  เด็ก 100 บาท 

(จา่ยตรงกบัเจา้หนา้ที)่** 

 

วนัที ่3 : Check Out รร. – สนามบนิภเูก็ต                                                   (B/-/-)                                                                                                         

07.00 น.    อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (4)  กรณุาเชค็เอาท ์กระเป๋า จากโรงแรม  

Check-Out ไมเ่กนิ 11.00 น. เก็บสมัภาระของทา่น กรณุารอทีล็่อบบีโ้รงแรม 

บา่ย/เย็น     ควรเดนิทางถงึสนามบนิกอ่นเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 2 ชม.  

(เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดกอ่นเครือ่งออก 45 น.)  



 
 
 
 
 

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

บรษิทัรบู ี ้คาร ์เรน้ทท์ลั จ ากดั 

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

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

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

CNX-HKT2563 
 

น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิภเูกต็เพือ่เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ   

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

 

**กรณี ไฟลบ์นิลกูคา้เป็นมอนิง่ไฟล ์23.00-05.00 น. คดิชารท์เพิม่ ทา่นละ 350 บาท** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

อตัราคา่บรกิารทวัร*์*ไมร่วมภาษ*ี* 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น (ผูใ้หญ)่  ราคา/ทา่น (เด็ก) 

2 คน    5,590.-   2,800.- 

4 คน    4,490.-   2,800.- 

อตัราคา่บรกิารทวัรป์ระกอบดว้ย 

1. คา่หอ้งพัก 2 คนื ณ โรงแรมป่าตองลอดส ์พรอ้มอาหารเชา้      

2. ทัวรร์อบเมอืงภเูกต็ พรอ้ม อาหารกลางวันแบบพืน้เมอืง     

3. ทัวร ์วันเดย ์ทีท่า่นเลอืก 1 รายการ อาทเิชน่ เกาะพพี/ีทัวรเ์กาะเฮ /ทัวรเ์กาะไขน่อก - ไขนุ่ย้/ทัวรล์อ่งอา่วพังงา 

พรอ้มอาหารกลางวัน และอปุกรณ์ ด าผวิน ้า อาท ิหนา้กากด าน ้า ทอ่หายใจ เสือ้ชชูพี (ไมร่วมคา่อทุยาน)  

4. คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000  บาท    

4. รถ รับ - สง่ระหวา่งสนามบนิภเูกต็  - โรงแรม พรอ้มมคัคเุทศก ์ตลอดการเดนิทาง   

อตัราคา่บรกิารราคาทวัร ์ไมร่วม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 

2. คา่อทุยาน คนไทย และ ตา่งชาต ิ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หาก

ทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่มคัคเุทศกแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

4. ทปิไกด ์และพนักงานขบัรถ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)                

เงือ่นไขการช าระเงนิ และ ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                   

- ช าระมดัจ า ทา่นละ 50%  ณ วันทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์
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- แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง   หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทวัร ์                                                           

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

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

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

- ส าหรับคา่ตัว๋โดยสาร ถา้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

- ในกรณีทีเ่กดิภยัธรรมชาต ิเชน่ พาย,ุ สนึาม ิหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้(ตอ้งมหีนังสอืจากทางกรมการเจา้ทา่ไม่

อนุญาตใหม้กีารเดนิทางไปเกาะตา่งๆ) ทางเราจะคนืเงนิในการจองทัวรค์นืกลบัใหก้บัทางลกูคา้ 70%จากราคาตาม

เอกสารการจองทวัร ์ทางบรษัิทจะคนืเงนิกลับใหภ้ายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน นับจากวันทีถ่งึก าหนดวัน

เดนิทางดังกลา่ว 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง 

 - ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

** ราคาขา้งตน้เป็นราคาแพ็คเกจทวัร ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ** 


