
 
 
 
 

 

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 

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

เท่ียวสมุย ไปตามหาหมูทะเล  
 ท่ี เกาะมัดสุม(เกาะหมู)  

 

ราคาทัวร�พร�อมต๋ัวเครื่องบิน 

10,900 บาท/ท
าน 

บ$าย รับสนามบินสุราษฎร�ธานี จากนั้นเดินทางไปยังท$าเรือดอนสัก(ใช�เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
 เดินทางมาถึงท$าเรือดอนสัก ข้ึนเรือเฟอร�รี่(ร$วมกับท$านอ่ืน) ไปยังเกาะสมุย (ใช�เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น (1) ท่ี ร�านข�าวหอม หรือเทียบเท$า 

นําท$านเดินทางเข�าสู$ท่ีพัก Check in เชิญท$านพักผ$อนตามอัธยาศัย  
วันท่ีสอง  One day เกาะมัดสุม (Madsum Island)                                                  (B/L/D) 

   
06.30 น.      รับประทานอาหารเช�า(2) ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
08.30-09.00 น. พร�อมกันท่ีลVอบบ้ีของโรงแรม รถรับจากท่ีพัก ไปยังท$าเรือท�องกรูด  
09.30 น.   ออกเดินทางไปเกาะมัดสุม โดยเรือหางยาว (ร$วมกับท$านอ่ืน) 
09.45 น.   ถึงเกาะมัดสุม  เดินเล$นชายหาด ให�อาหาร /ถ$ายรูปกับน�องหมู ซ่ึงเปZนไฮไลท�ทริปนี้ 
ทํากิจกรรมบนเกาะมัดสุม  นั่งพักผ$อนเก�าอ้ีชายหาด / พายเรือคายัค / หรือจะเดินเท่ียวข้ึนจุดชมวิว 
11.45 น.  ออกเดินทางไปเกาะแตน เพลิดเพลินกับกิจกรรมดําน้ําดูปะการัง 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (3) ท่ี เกาะมัดสุม 
14.00 น.  เรือออกเดินทางจากจุดดําน้ํา กลับท$าเรือท�องกรูด 
14.15 น.  ถึงท$าเรือท�องกรูด รถรอรับท$านกลับไปยังท่ีพัก 
17.00 น.  พร�อมกันท่ีลVอบบ้ีของโรงแรม เพ่ือนําท$านไปรับประทานอาหารเย็น (4) ท่ีร�านอาหารหรือโรงแรม 

วันแรก    สนามบินสุราษฎร�ธานี – ท$าเรือดอนสัก – เกาะสมุย                                         (-/-/D) 
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วันท่ีสาม  เดินทางกลับ – สนามบินสุราษฎร�ธานี                                                          (B/-/-)  

06.00 น.  รับประทานอาหารเช�า (5) ณ ห�องอาหาร 
06.30 น.   Check Out (ตรวจสอบสัมภาระก$อนคืนกุญแจห�องพัก) รถรับท$านไปยังท$าเรือหน�าทอนเกาะสมุย  
07.00 น.   นั่งเรือเพ่ือเดินทางไปยังท$าเรือดอนสัก 
11.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร�ธานี  

อัตราค
าบริการรวม 
1. ค$ารถ รับ- ส$ง ตามโปรแกรมระบุ  
2. ค$าต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ราคาต๋ัวไม$เกิน 3,500 บาท/ท$าน ราคาตั๋วเครื่องบินเป�นราคาไม
คงท่ีข้ึนอยู
กับวัน

เดินทาง หากราคาตั๋วเครื่องบินราคาสูงกว
าท่ีกําหนด ลูกค(าจะต(องชําระในส
วนต
างของตั๋วเครื่องบินนะคะ 
3. ค$าท่ีพัก 2คืน (พัก 2ท$าน/ห�อง) พร�อมอาหารเช�า กรณีใช�แพคเกจเต็ม (ไม$ใช�สิทธิ์โครงการเท่ียวด�วยกัน) 
4. มัคคุเทศก� Ruby Travel 1 ท$าน คอยดูแลท$านตลอดทริป 
5. ค$าต๋ัวโดยสารเฟอร�รี่ ไปกลับ ท$าเรือเฟอร�รี่ดอนสัก-ท$าเรือเฟอร�รี่เกาะสมุย (ร$วมกับท$านอ่ืน) 
6. ทัวร�วันเดย� เกาะมัดสุม โดยเรือหางยาว (Join Tour) รวมอาหารกลางวัน 
7. ค$าธรรมเนียมเข�าอุทยาน (เฉพาะคนไทย ต
างชาติเพ่ิม 300 บาท / ท
าน) 
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (ไม$ใช$ประกันสุขภาพ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม�ค$ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท/คน  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผู�เดินทางมีอายุน�อยกว$า 1ปh 
หรืออายุมากกว$า75ปh จํานวนเงินความรับผิดชอบตามเง่ือนไขกรรมธรรม�จะลดลง 50%) 

อัตราค
าบริการไม
รวม 
1. ค$าภาษีมูลค$าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ$าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2. ค$าใช�จ$ายส$วนตัว อาทิ ค$าซักรีด, มินิบาร�ในห�อง, รวมถึงค$าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
3. ทิปมัคคุเทศก�และคนขับ 

เงื่อนไขการจอง 
1. ทําการจองล$วงหน�าอย$างน�อย 7 วัน ก$อนเดินทาง และชําระค$าใช�จ$ายท้ังหมด ณ วันท่ีจอง 
2. อัตราค$าบริการทัวร�สําหรับเดินทางต้ังแต$ 8ท$านข้ึนไป 

หมายเหต ุ
- ราคาและรายการท$องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของผู�เดินทาง

เปZนสําคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม$รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท$านใช�บริการของทางบริษัทฯไม$ครบ อาทิ ไม$เท่ียวบางรายการไม$ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค$าใช�จ$ายทุกอย$าง ทางบริษัทฯได�ชําระค$าใช�จ$ายก$อนออกเดินทางแล�ว 
- ทางบริษัทฯจะไม$รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท$องเท่ียวเอง 
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โรงแรม / ท่ีพัก 
เดินทาง 8 ท
านข้ึนไป 1 ตู( หรือ 16 ท
าน 2 ตู( 

ราคา บาท/ท
าน 

โรงแรม มาลิบู เกาะสมุย รีสอร>ต แอนด> บีช  2 คืน 

   
 

 

10,900.- 
 

กรณีใช(สิทธิ์โครงการเท่ียวด(วยกัน หักค
าท่ีพัก ท
านละ -1,200.- 
แพคเกจ หักค
าท่ีพัก จะเหลือจ
ายให( รูบ้ี ทราเวล ท
านละ 9,700.- 
ราคาโรงแรม ใช(สิทธิ์โครงการเที่ยวด(วยกัน(เช็คห(องพักก
อนทําการจองนะคะ) จ
ายตรงกับทางโรงแรมนะคะ 

- ห�อง Superior Cottage ราคาคืนละ 1,200 บาท/ห�อง/คืน โดยลูกค�าชําระเพียง 720 บาท/ห�อง/คืน 
- ห�อง Superior Terrace ราคาคืนละ 1,400 บาท/ห�อง/คืน โดยลูกค�าชําระเพียง 840 บาท/ห�อง/คืน 
- ห�อง Deluxe Terrace ราคาคืนละ 1,600 บาท/ห�อง/คืน โดยลูกค�าชําระเพียง 960 บาท/ห�อง/คืน 
- ห�อง Beach Front Cottage ราคาคืนละ 2,200 บาท/ห�อง/คืน โดยลูกค�าชําระเพียง 1,320 บาท/ห�อง/คืน 

 
 

อัตราค
าบริการรถตู( เช
าเหมา ( จํานวน 10ที่นัง่/คัน) 
ที่ เส(นทาง ราคา/คัน/เที่ยว 
1 ทัวร�รอบเกาะสมุย 3-4 ช่ัวโมง 1,700.- 
2 ทัวร�รอบเกาะสมุย 5 ช่ัวโมง (หากเกินคิด ช่ัวโมงละ 300บาท) 1,900.- 
3 ทัวร�รอบเกาะสมุย 6 ช่ัวโมง (หากเกินคิด ช่ัวโมงละ 300บาท) 2,200.- 


