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

บริษทัรบีู� คาร ์เร้นท์ทลั จาํกดั 
104/2 หมู่ / ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเพียง 
,�� บาท/ท่าน 

เดินทางวนันี�  – � ก.ย. ���� 
วันที่หน่ึง :  ตอนรับสู�สนามบินกระบี่ – กระบี ่                         (-/-/-)               
 

เชา/บ�าย  คณะเดินทางถึงสนามบินกระบ่ี พร�อมพบ ทีมงาน ชูป�าย คอยต�อนรับท�านท่ีสนามบินกระบ่ี 
 นําท�านเดินทางไป โรงแรมท่ีพัก เชิญท�านพักผ�อนตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารเย็น(อิสระ)  

วันที่สอง : ดํานํ้าตื้น 4เกาะ ทะเลแหวก - หาดไร�เลย+ – เกาะไก� – เกาะปอดะ 
 ***เรือหางยาว ***(Join Tour)                                                                         (B/L/-)      
07.30 น.   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
08.30 น.   รถมารับลูกค�าจากโรงแรมไปยังท�าเรือ  (กรุณารอท่ีล2อบบ้ีของโรงแรม) พร�อมกันท่ีท�าเรืออุทยานหาดนพ
รัตธานี เพ่ือลงเรือ เดินทางสู�เกาะ เดินทางไปทะเลแหวก นําท�านชมทะเลแหวก   “Unseen in Thailand”  ความ
มหัศจรรย8ทางธรรมชาติท่ีมีสันทรายเชื่อมยาวระหว�างเกาะไก� เกาะทับและเกาะหม�อ ท�านจะได�เดินบนสันทรายซ่ึงเปรียบว�า
ท�านได�เดินอยู�กลางท�องทะเล นอกจากนี้ท�านสามารถเล�นน้ํา ดําผิวน้ําและถ�ายรูปเป:นท่ีระลึก  
เดินทางไป เกาะไก� เพ่ือสนุกกับการว�ายน้ํา ดําน้ําชมปะการัง และเพลิดเพลินไปกับ เดินทางไปเกาะปอดะ ชมหาดทรายสี
ขาวมองแล�วสบายตา และสนุกสนานกับการเล�นน้ําทะเลใสๆ และให�อาหารปลา   
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล�องหรือปDคนิค  
บ�าย เดินทางไป ถํ้าพระนาง และหาดไร�เลย+ ถํ้าศักด์ิสิทธิ์เป:นท่ีนับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพ่ือความเป:นสิริ
มงคล และเดินชมความงามภายในถํ้า หรือจะเล�นน้ํา พักผ�อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัยสามารถชมกิจกรรมท่ีเป:นจุดเด�น
ของหาดไร�เลย8  คือ การป?นผา เพราะท่ีหาดไร�เลย8 มีผาหินปูนมากมาย ซ่ึงการป?นผาท่ีไร�เลย8สามารถทําได�ท้ังป? โดยในช�วง
เดือนเมษายนของทุกป? จะมีการจัดกิจกรรม "ป?นผา" และบริเวณท่ีนิยมป?นผาคือบริเวณ ไร�เลย8ตะวันออก อ�าวต�นไทร และ 
เขาแถวถํ้าพระนางใน 
14.30 – 15.00 น. เดินทางกลับสู�ท�าเรือ ส�งท�านท่ี โรงแรม เพ่ือพักผ�อน /รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)  

***กรณี เปHนเรือสปIทโบJท (จอยทัวร+) เพ่ิมท�านละ 400 บาท*** 
ค�าธรรมเนียมอุทยานชาวต�างชาติ เพ่ิมท�านละ 400บาท 

 
 
 
 
 
 
   

วันที่สาม :   เช็คเอาท+โรงแรม – ส�งออกสนามบินกระบี่                                                  (B/-/-)                     
07.00 น.   รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรม (3) / เชิญท�านพักผ�อนตามอัธยาศัย 

Check-Out ไม�เกิน 11.00 น. เก็บสัมภาระของท�าน กรุณารอท่ีลอ็บบ้ีโรงแรม 
บ�าย/เย็น ควรเดินทางถึงสนามบินก�อนเครื่องออกอย�างน�อย 2 ชม. (เค�าท8เตอร8เช็คอินปIดก�อนเครื่องออก 45 น.)  

นําท�านเดินทางไปยังสนามบินกระบ่ีเพ่ือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
*** โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู�ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสนํ้า และความคํานึงถึง 

ความปลอดภัยของลูกคาเปHนสําคัญ*** 

อัตราค�าบริการทัวร+ **ไม�รวมภาษี** ไม�รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
Aonang Viva Resort 
อ�าวนาง วีว�า รีสอร+ท 

ราคาผูใหญ� 
บาท/ท�าน 

ราคาเด็ก (3-10ปI) 
บาท/ท�าน 

เดินทาง 1 ส.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 1,990 1,450 
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ราคาทัวร+รวม :  
� ค�ารถ รับสนามบินกระบ่ี-ส�งโรงแรม และ รับโรงแรม-ส�งสนามบินกระบ่ี 
� ท่ีพัก 2 คืน (พัก 2ท�าน/ห�อง) พร�อมอาหารเช�า 
� เรือหางยาว 4เกาะ กระบ่ี ไร�เลย8 ทะเลแหวก ปอดะ (Join Tour) และค�าธรรมเนียมอุทยานสําหรับคนไทย พร�อม

อาหารกลางวันแบบกล�อง ***กรณี เปHนเรือสปIทโบJท(จอยทัวร+) เพ่ิมท�านละ 400 บาท/ท�าน*** 
� อุปกรณ8ท่ีใช�ทางทะเล และไกด8ทางทะเลท่ีมี (ทัวร8 4 เกาะ Join Tour) 
� ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง***ไม�ใช�ประกันสุขภาพ*** ตามเง่ือนไขกรมธรรม� ค�ารักษาพยาบาล 500,000บาท/

คน , กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน  

 ราคาทัวร+ไม�รวม :  
� ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ 
� ค�าธรรมเนียมอุทยานชาวต�างชาติ เพ่ิมท�านละ 400บาท/ท�าน 
� ค�าใช�จ�ายส�วนตัว เช�น ค�าซักรีด ค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการอาหาร ค�ามินิบาร8 
� ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7%  และ ค�า Over bill 
� ค�าทิปไกด8ทะเล พนักงานขับรถ และห�องพัก  

หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท�องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน8ของผู�เดินทางเป:นสําคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท�านใช�บริการของทางบริษัทฯไม�ครบ อาทิ ไม�เท่ียวบางรายการไม�ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค�าใช�จ�ายทุกอย�าง ทางบริษัทฯได�ชําระค�าใช�จ�ายก�อนออกเดินทางแล�ว 
- ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท�องเท่ียวเอง 
- เม่ือท�านตกลงชําระเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ถือว�าท�านได�ยอมรับในเง่ือนไขข�อตกลงต�างๆ ท่ีได�ระบุไว�
แล�วท้ังหมด 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                          
- ชําระมัดจํา ท�านละ 50%  ณ วันท่ีตกลง ซ้ือขาย หรือวันทําสัญญา ของค�าทัวร+ 
 ** ชําระดวยเงินสดเท�านั้น กรณี ถาชําระดวยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค�าบริการเพ่ิม 3% ** 
- แจงล�วงหนา 20 วันก�อนการเดินทาง   หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 50% ของราคาทัวร+                                                           
- แจงล�วงหนา 15 วัน ก�อนการเดินทาง หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 80% ของราคาทัวร+                                               
- แจงล�วงหนา 1 – 10 วัน ก�อนการเดินทาง หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร+                                   
*** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม�มีการคืนเงินท้ังหมด *** 
 
 
  

 

 



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

บริษทัรบีู� คาร ์เร้นท์ทลั จาํกดั 
104/2 หมู่ / ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 

 

 


