
 

 

 

 

 

 

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 

เที�ยวภเูกต็ "ไข่มุกอันดามัน"สวรรค์เมืองใต้ 
หาดทรายสีทอง 

 

เร่ิมเดินทางต้ังแต� 2ท�าน 
 
วันแรก:    สนามบินภูเก็ต - เข�าท่ีพัก                                                                           
เช�า/บ�าย เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต จากนั้นนําท�านเดินทางเข�าท่ีพัก โรงแรมฮอลิเดย&อิน เอ็กเพรส หาดป)าตอง หรือ
เทียบเท�า  
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วันท่ีสอง : วันเดย! ดํานํ้าตื้น เกาะเฮ - เกาะราชา- เกาะไม�ท�อน (แบบจอยทัวร!)          (B/L/-)                
06.00 น.  รับประทานอาหารเช�าท่ีห�องอาหารของโรงแรม (1) 
07.00-09.00 น. รับจากโรงแรมท่ีพัก  เดินทางสู�ท�าเทียบเรืออ�าวฉลอง  บริการชา-กาแฟ คุกก้ี รับฟ:งข�อปฏิบัติ ในการลง
เรือ Speed Boat (แบบจอยทัวร&)        
09.30 น. เรือ Speed Boat ออกเดินทางสู�เกาะไม�ท�อน        
10.00 น. เรือเดินทางมาถึง เกาะไม�ท�อน เรือจอดให�เพลิดเพลินกับการดําน้ําต้ืน *** (ไม�ได�ข้ึนหาดเกาะไม�ท�อน) 
11.00 น. เดินทางสู�เกาะเฮ  เล�นน้ํา ดําน้ําต้ืนหน�าหาดหรือ เดินสํารวจหา นกเงือกใหญ�  เจ�าถ่ินประจําเกาะเฮ  ท่ีบ�ง
บอกถึงความสมบูรณ&ของป)าตามธรรมชาติ         
12.00 น. เดินทางมุ�งหน�าสู�เกาะราชาใหญ�   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ)ต& ท่ี ร�านอาหารปริ้นเซ(2) 
13.30 น. เดินทางสู�อ�าวปะตก เพ่ือเล�นน้ํา         
14.30 น. นําท�านไปดําน้ําต้ืน ชมปะการังและฝูงปลาสวยงาม ณ อ�าวสยาม      
15.50 น. เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ� เพ่ือเดินทางกลับ       
16.30 น. เรือนําท�านกลับถึง ท�าเรืออ�าวฉลอง  นําท�านกลับท่ีพัก   

วันท่ีสาม : Check Out รร. – สนามบินภูเก็ต                                                 (B/-/-)                    
06.00 น.    พร�อมกันท่ีลPอบบ้ีของโรงแรม นําท�านไปยังสนามบิน รับประทานอาหารเช�าแบบกล�อง (3) 
07.00 น. นําท�านเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต ควรเดินทางถึงสนามบินก�อนเครื่องออกอย�างน�อย 2 ชม. (เค�าท&เตอร&
เช็คอินปQดก�อนเครื่องออก 45 น.)  
09.45-11.35 น. เหินฟRาสู�สนามบินเชียงใหม�  
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม�โดยสวัสดีภาพ 

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

อัตราค�าบริการทัวร! ไม�รวมภาษี ไม�รวมต๋ัวเครื่องบิน 

เริ่มเดินทาง 1 มี.ค. 64 – 30 ตุลาคม 64  
แพ็คเกจ 3วัน 2คืน 

โรงแรมฮอลิเดย!อิน เอก็เพรส หาดปEาตอง (Standard Room)  
ราคา 

(บาท/ท�าน) 
พักเพ่ิม 
บาท/คืน 

 ผู�ใหญ� ท�านละ 3,790.- 950 
เด็ก 3-9 ขวบ (ไม�เสริมเตียงนอนกับผู�ปกครอง) ท�านละ 2,990.- - 

ราคาน้ีไม�รวม วันหยุด วันสงกรานต& 12-15 เม.ย./ สิ้นปT 25-31 ธ.ค.และ วันที่ 1-5 ม.ค. 
อัตราค�าบริการทัวร!ประกอบด�วย 
1. ค�าห�องพัก 2 คืน ณ โรงแรมฮอลิเดย&อิน เอ็กเพรส หาดป)าตอง พร�อมอาหารเช�า      
2. รถรับ-ส�ง สนามบินภูเก็ต-โรงแรม-สนามบินภูเก็ต (รถโรงแรม)     
3. ทัวร& วันเดย& ดําน้ําต้ืน เกาะเฮ - เกาะราชา- เกาะไม�ท�อน (ร�วมกับท�านอ่ืน) พร�อมอาหารกลางวัน และอุปกรณ& ดําผิวน้ํา 
อาทิ หน�ากากดําน้ํา ท�อหายใจ เสื้อชูชีพ   
4. ประกันอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง วงเงินท�านละ 1,000,000บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม&) สําหรับการเดินทางตลอดการเดินทาง**ไม�ใช�ประกันสุขภาพ** 
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อัตราค�าบริการราคาทัวร!ไม�รวม 
1. ค�าต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ 
2. ค�าอุทยานสําหรับคนต�างชาติ  
3. ค�าใช�จ�ายส�วนตัว อาทิ ค�าซักรีด, มินิบาร&ในห�อง, รวมถึงค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท�าน
ต�องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต�อมัคคุเทศก&แล�วจ�ายเพ่ิมเองต�างหาก) 
4. ทิปไกด& และพนักงานขับรถ 
5. ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                
เง่ือนไขการชําระเงิน และ ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                 
- ชําระมัดจํา ท�านละ 50%  ณ วันท่ีตกลง ซ้ือขาย หรือวันทําสัญญา ของค�าทัวร! 
- แจ�งยกเลิกล�วงหน�า 15 - 29 วัน ก�อนการเดินทาง   หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร&                                                           
- แจ�งยกเลิกล�วงหน�า 11 – 14 วัน ก�อนการเดินทาง หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 80 % ของราคาทัวร&                                               
- แจ�งยกเลิกล�วงหน�า 1 – 10 วัน ก�อนการเดินทาง หักค�าดําเนินการต�างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร&                                   
** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม�มีการคืนเงินท้ังหมด 
- สําหรับค�าตั๋วโดยสาร ถ�ายกเลิกการเดินทางไม�ว�ากรณีใดๆท้ังส้ิน เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 100%  
- ในกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ เช�น พายุ, สึนามิ หรือไม�สามารถเดินทางได� (ต�องมีหนังสือจากทางกรมการเจ�าท�าไม�อนุญาตให�
มีการเดินทางไปเกาะต�างๆ) ทางเราจะคืนเงินในการจองทัวร&คืนกลับให�กับทางลูกค�า 70%จากราคาตามเอกสารการจอง
ทัวร& ทางบริษัทจะคืนเงินกลับให�ภายในระยะเวลาอย�างน�อย 30 วัน นับจากวันท่ีถึงกําหนดวันเดินทางดังกล�าว 
หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท�องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน&ของผู�เดินทางเป]น
สําคัญ                                                                                                                                                                                                                     
- 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�อตกลงท่ีได�ระบุไว�แล�ว
ท้ังหมด 


