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วันแรก:    สนามบินภูเกต็ – ซิตทีัวร์ภูเก็ต - เข้าที่พัก                                     (-/-/-)                                                                             
05.00-05.30 น. คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เช็คอินเคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  
06.25 น.  ออกเดินทางจาก เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย    
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่
วัดพระทอง (Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร  2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่ได้รวมในแพคเกจ)  
แนะน า: ร้านอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต  ร้านหมี่สะป า คุณยายเจียร ที่เลื่องชื่อ ส าหรับหมี่ฮกเกี้ยนต้นต ารับ 
บ่าย    น าชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโน โปรตุกีส" น าชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ล า
แรกของไทย  ณ สะพานหิน  สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต  จากนั้นเดินทางสู่ วัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม-
หลวงพ่อช่วง  ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ   
15.00 น.   น าเข้าที่พัก ณ โรงแรม Patong Paragon / เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น (ไม่ได้รวม
ในแพคเกจ)        

วันที่สอง : เลอืกแพคเกจ วันเดย์ 1 ทริป  (แบบจอยทัวร)์                                 (B/L/-)                                                                                                                                                                                                   

06.30-07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
วันเดย์ ล่องเรือยอท์ซ คาตามารัน เกาะไข่นุ้ย  - ด้าน ้าชมปะการัง + เกาะไข่นอก 

07.00-09.00 รับจากโรงแรมที่พัก  เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง       
09.15-09.30  เรือ ออกเดินทางสู่เกาะไข่นุ้ย  เกาะเล็กๆ กลางทะเล ที่มีความงดงาม      
10.00 น. เดินทางถึงเกาะไข่นุ้ย  ให้ทุกท่านได้ด าน้ าตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม    
11.00 น. กลับขึ้นเรือ หลังจากเพลิดเพลินกับการด าน้ า       
 เต็มอ่ิมกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย พร้อมบริการบนเรือ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ       
12.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะไข่นอก ซึ่งหากมองจากด้านนอกจะคล้ายกับไข ่ดาว     
 พักผ่อน บนชายหาดขาว สะอาด หรือ ลงเล่นน้ า หน้าหาดซึ่งจะมีปลามากมายว่ายเป็นเพื่อน   
15.00 น. เรือน าท่านออกจากเกาะไข่นอก  เดินทางกลับภูเก็ต        
15.40-16.00 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง     น าท่านกลับที่พัก        

  

วันเดย์ ล่องเรือยอท์ซ Catamaran  (เกาะเฮ) – ครึ่งวัน (มี 2 รอบให้เลือก รอบเช้า หรือ รอบบ่าย) 
รอบเช้า        
07.00-07.30 รับจากโรงแรมที่พัก  เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง       
09.00 น. เรือ ออกเดินทางสู่เกาะเฮ   ใช้เวลาเดินทาง 30 นาท ี      
09.30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ  พักผ่อนเล่นน้ าชายหาดที่ขาวสะอาด สนุกสนานกับการด าน้ าชมปะการังและ
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ปลาสวยงาม        
11.30 น. กลับขึ้นเรือ หลังจากเพลิดเพลินกับการด าน้ าเต็มอ่ิมกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย พร้อมบริการบนเรือ 
พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ       
15.30 น. เรือน าท่านออกจากเกาะเฮ เดินทางกลับภูเก็ต จะ แวะให้สนุกกับการตกปลาแบบ Handline  
16.00 น. กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง น าท่านกลับที่พัก       
รอบบ่าย        
11.30-12.00 น. รับจากโรงแรมที่พัก  เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง       
13.00 น. เรือ ออกเดินทางสู่เกาะเฮ   ใช้เวลาเดินทาง 30 นาท ี      
13.30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ  พักผ่อนเล่นน้ าชายหาดที่ขาวสะอาด สนุกสนานกับการด าน้ าชมปะการังและ
ปลาสวยงาม        
17.30 น. กลับขึ้นเรือ หลังจากเพลิดเพลินกับการด าน้ าเต็มอ่ิมกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย พร้อมบริการบนเรือ 
พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ         
18.30 น. เรือน าท่านออกจากเกาะเฮ เดินทางกลับภูเก็ต ชมความงามพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ  
19.00 น. กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง น าท่านกลับที่พัก       

  

วันเดย์ล่องเรือยอท์ซ คาตามารัน เกาะไม้ท่อน  ชมโลมาในธรรมชาติ – ครึ่งวัน 
07.00-08.30 รับจากโรงแรมที่พัก  เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง       
09.00 น. เรือ ออกเดินทางสู่ เกาะไม้ท่อน  เพ่ือชมความสมบูรณ์ของท้องทะเลภูเก็ต ชมและถ่ายรูป โลมา 
ตามธรรมชาติ ที่จะสร้างความประทับใจ (ขึ้นกับสภาพอากาศ)       
10.00 น. ถึงหลังเกาะไม้ท่อน เพลิดเพลินกับการด าแหวกด าว่ายดูปลาสวยงามและแนวปะการัง ที่ยังคงความ
สมบูรณ์        
11.00 น. กลับขึ้นเรือ หลังจากเพลิดเพลินกับการด าน้ า เต็มอ่ิมกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย พร้อมบริการบนเรือ 
พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ         
12.30 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลา        
13.00-13.30 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง น าท่านกลับที่พัก        

     
วันที่สาม :  Check Out รร. – สนามบินภูเกต็                                                (B/-/-)                                                                                                         
06.00 น.    พร้อมกันที่ล๊อบบี้ของโรงแรม น าท่านไปยังสนามบิน รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (3) 
07.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต ควรเดินทางถึงสนามบินก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2 ชม. (เค้าท์เตอร์
เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 45 น.)  
09.00 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่  
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษทัรบีู ้คาร ์เร้นท์ทลั จ ากดั 

104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 

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

อัตราค่าบริการทัวร์ ไม่รวมภาษี ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
แพ็คเกจ 3วัน 2คืน 

โรงแรมฮอลิเดย์อิน เอก็เพรส หาดป่าตอง (2ท่าน/ห้อง) 
 ราคาเตม็ 

บาท/ท่าน 
เท่ียวด้วยกัน 

รัฐออกให้ 40% (ค่าท่ีพัก) 
บาท/ท่าน 

วันเดินทาง 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 
15 ต.ค. 64 -  31 ม.ค. 65 

(ยกเว้นวันที่ 30 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 ) 
6,790 5,090 4,490 6,290 4,590 3,990 

โครงการเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท/วัน/ห้อง เมื่อ Check-in โรงแรมส าเร็จ 
 
 
อัตราค่าบริการทัวร์ประกอบด้วย 
1. ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน เอ็กเพรส หาดป่าตอง พร้อมอาหารเช้า      
2. รถรับ-ส่ง ตามโปรแกรมระบุ     
3. ทัวร์ วันเดย์ ที่ท่านเลือก 1 รายการ (ร่วมกับท่านอ่ืน) พร้อมอาหารกลางวัน และอุปกรณ์ ด าผิวน้ า อาทิ หน้ากากด าน้ า 
ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ   
4. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท  
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ส าหรับการเดินทางตลอดการเดินทาง**ไม่ใช้ประกันสุขภาพ** 
 
อัตราค่าบริการราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
2. ค่าอุทยานส าหรับคนต่างชาติ  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่าน
ต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อมัคคุเทศก์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
4. ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)                
 


