
 
 
 

 
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษทัรบูี ้คาร ์เร้นท์ทลั จ ากดั 104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ขอพรอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 

 สะพานไม้อ่าวเตล็ด 

 ล่องเรือ ชมความงามของเขาหินพับผ้า  

 สักการะหลวงปู่ทวด ที่ เกาะนุ้ย ต้านานหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด 

 ลิ มรสอาหารขึ นชื่อ ขนมจีนเมืองนครฯ  หอยนางรมสดเมืองสุราษฎร์ 

 แพคเกจรวมตั๋วเคร่ืองบิน 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษทัรบูี ้คาร ์เร้นท์ทลั จ ากดั 104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 10 เม.ย. 64 : สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุราษฎร์  - หาดขนอม จ.นครศรีธรรมราช     (-/L/D) 
 
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เพ่ือเช็คอินก่อนเดินทาง เคาร์เตอร์บริการ 

สายการบินแอร์เอเชีย อ้านวยความสะดวกโดยมัคคุเทศก์และทีมงานRuby Travel 
11.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ โดยเท่ียวบิน FD 5420 
 ***บริการอาหารในเครื่องบิน(1) *** 
13.40 น  เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
  น้าท่านเดินทางไปยังหาดขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
15.00 น. น้าท่านเท่ียวชมร้านกาแฟชุดชิค จุดเช็คอินยอดฮิตของขนอม Moon Coffee & Roti 
  ***ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่รวมในแพคเกจ*** 
   
 
 
 
 
 
17.00 น. เข้าเช็คอินท่ีพัก โรงแรมขนอมซันไรซ์บีชรสีอร์ท หาดขนอม  

เพ่ือให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน ้าทะเลชายหาด หรือใช้บริการสระว่ายน ้าของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. พร้อมกันท่ีล็อบบี โรงแรม เพ่ือเดินทางไปรา้นอาหาร 

รับประทานอาหารเย็น(2) ร้านขนอมซีฟู๊ด  
20.00 น. เดินทางเช้าโรงแรมท่ีพัก  
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11 เม.ย. 64 : สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ต้านานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน ้าจืด - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - 
 ถนนคนเดินสุราษฏร์                                                                (B/L/D)                           
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารเช้าของรีสอร์ท  
08.00 น.  Check out พร้อมออกเดินทาง  

เดินทางไปยัง สะพานไม้อ่าวเตล็ด จากนั นล่องเรือ ชมความงามของเขาหินพับผ้า 
สักการะขอพรหลวงปู่ทวด ท่ี เกาะนุ้ย ต้านานหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด 
***การออกเรือขึ นอยู่กับสภาพอากาศ*** 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง(4) ร้านขนมจีน ทีเด็ดของร้าน นอกจากขนมจีนแล้ว ไก่ทอด 
   
 
 
 
 
 

เดินทางไปยัง ต.ฉลอง  ส่องความขลัง "ไอ้ไข่" แห่งวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช ท่ีนักคิดเลขท่ัวไทยต่างยกให้เป็นท่ีสุดของความแม่น ช่ือเสียงโด่ง
ดังจนผู้คนท่ัวทุกสารทิศแห่มากราบไหว้ขอ  

  จากนั นเดินทางไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี 
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16.30 น. น้าท่านเท่ียวชม ถนนคนเดินสุราษฎร์ธานี (Walking Street) เป็นอีกสีสันหนึ่งของ
เมืองสุราษฎร์ (มีเฉพาะวันเสาร์) ตั งอยู่ ริมแม่น ้าตาปี  จะมีสินค้ามากมาย ทั งเสื อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า ของกิน สินค้า OTOP และงานหัตถกรรม ขนมมากมายให้ซื อชิมไป
ได้ตลอดทาง  เวลาพลบค่้าสามารถชมพระอาทิตย์ตกสวยงามริมแม่น ้าตาปี พร้อมทั ง
ยังมีเสยีงเพลงเพราะๆ คอยขับกล่อมสร้างบรรยากาศแก่ผู้ท่ีมาเดิน       

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ร้านอาหารล้าพู 2  
  เดินทางเข้าท่ีพักหาดขนอม ท่ี โรงแรมเอส 22 หรือเทียบเท่า 
 
12 เม.ย. 64 : Check out - พระธาตุไชยา - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินเชียงใหม่  (B/L/-)                           
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. Check out ออกจากโรงแรมท่ีพัก พร้อมออกเดินทาง   
09.00 น. น้าท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวัดท่ีมีส้าคัญคู่บ้านคู่เมือง 

ชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล  
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. เดินถึงสนามบินสุราษฎร์ฯ เพ่ือท้าการเช็คอิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
14.10 น. เครืองบินออกเดินทางจากสนามบินสุราษฎร์ โดยเท่ียวบิน FD 5421       
 ***บริการอาหารกลางวันในเครื่องบินระหว่างเดินทาง(7)*** 
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสด์ิภาพ พร้อมความสุขสนุกสนานและประทับใจ 

******************************************* 
*รายการอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ สภาพจราจร โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า*       
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อัตราค่าบริการ 
ราคาแพคเกจรวมต๋ัวเครื่องบิน ราคา/ท่าน ค่าพักเด่ียว 
ราคาต๋ัว ไป - กลับไม่รวม นน. เดินทาง 8-9ท่าน/ตู้ ช้าระเพ่ิม 

10 – 12 เมษายน 2564 8,990.- 1,500บาท/ท่าน 
2 – 4 พฤษภาคม 2564 8,990.- 1,500บาท/ท่าน 

 
ราคาทัวร์รวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่-สุราษฎร์ ไม่รวมน ้าหนักระเป๋า 3,000บาท/ท่าน  
กรณีท่ีต๋ัวเครื่องบินเกินท่ีระบุไว้ ท่านต้องช้าระส่วนต่างเพ่ิม ตัวอย่างเช่น  
ราคาต๋ัว ณ วันท่ีท่ีซื อ อยู่ท่ีราคา 3,500บาท  ต้องช้าระส่วนต่างเพ่ิม 500บาท และกรณีราคา
ต๋ัวเครื่องบิน ไม่ถึง 3,000บาท ทางบริษัทจะท้าการคืนเงินส่วนต่างค่าต๋ัว 

 รถตู้ 1คัน น้าเท่ียว  ตามรายละเอียดในโปรแกรม 

 ท่ีพัก 2คืน รวมอาหารเช้า พัก 2ท่าน/ห้อง 

 อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง  

 มัคคุเทศก์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง 1ท่าน   

 อาหารว่างและน ้าด่ืมบริการ ตลอดการเดินทาง  

 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่ใช่ประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาล 
500,000บาท/ท่าน  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/ท่าน  

ราคาทัวร์ไม่รวม   

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  (แยกใบเสร็จ เป็นใบเสร็จ 2ใบ : ใบเสร็จค่าทัวร์ และ ใบ ค่าต๋ัว
เครื่องบิน *ยกเว้นภาษี*) กรณี หักภาษี ณ ท่ีจ่ายสามารถหัก ณ ท่ีจ่าย ในส่วนของค่าทัวร์ 
เท่านั น และไม่รับท้าOver bill  

 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ นอกเหนือท่ีแจ้งไว้ และค่าเปิดขวด 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ
อาหารมินิบาร์ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ ไม่มีอัตราบังคับ                                                       


