2TH070: ทัวร์ทะเลตรัง ถา้ มรกต ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ 4 วัน 2 คืน (VAN)
แผนการเดิ นทาง
วันแรก
20.00น.
20.30น.

วันที่ สอง
06.30 น.

09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ สาม
07.00 น.

กรุงเทพฯ - ตรัง
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ จ.ตรัง
ล้อหมุน !! หากมาช้ าเกิ นกว่านี้ ท่ านจะตกทริ ป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ สิ้ น

เกาะกระดาน - เกาะแห่งความรัก - ถา้ มรกต - เกาะเชื อก - เกาะม้า
เดินทางถึง จ.ตรัง
รับประทานอาหารเช้ า (1) ณ ร้านอาหารอาหารเช้าเมืองตรัง (ติม่ ซาเลิศรส หมูยา่ งเมืองตรังทีข่ น้ึ ชื่อ)
เดินทางไป หาดปากเมง จ.ตรัง
นาท่านลงเรือใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันของภาคใต้ หรือ เกาะแห่งความรัก และเป็นเกาะทีส่ วย
ทีส่ ุดของจ.ตรัง เล่นน้ าพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางไป ถา้ มรกต (Unseen)ผจญภัยระหว่างทางเข้าถ้าทีม่ ดื สนิทค้นหาความหมายของถ้า แสงจาก
ภายนอกจะสะท้อนกับน้ าภายในถ้า ทาให้เห็นน้ าเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตา และมหัศจรรย์ในความ
สวยงามทีธ่ รรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้าออกมาอีกด้านหนึ่ง จะเห็นหาดทรายขาวสะอาด
ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน นั ่งเล่นน้ าได้
รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบปิ กนิ กบนเรือ
เดินทางไป เกาะเชื อก เกาะแห่งความประทับใจมิรลู้ มื
เดินทางไป เกาะม้าชมความงามของปะการังอ่อน ดอกไม้น้ าและปลาสีสนั สวยงาม แห่งเกาะทีไ่ ด้ช่อื ว่า
มี ป่ ากัลปังหา หลากสีทส่ี มบูรณ์สวยงามทีส่ ุดแห่งท้องทะเลตรัง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับฝงั ่
ระหว่างเดินทาง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และนาท่านเดินทางเข้าสูท
่ พ
่ี กั
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่ พกั
พัก เลตรังรีสอร์ท หรือเที ยบเท่ า

ถา้ เลเขากอบ - สระน้าผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น้าตกร้อน - สุสานหอย
รับประทานอาหารเช้ า (4) ณ ห้องอาหารของที่ พกั
เดินทางไป ถา้ เลเขากอบ (Unseen) ให้ท่านได้ล่องเรือมุดถ้า ชมหินงอก หินย้อยทีส่ วยงาม ความน่ า
พิศวงของถ้าแห่งนี้

ถ้ าเลเขากอบ ถ้ าทีม่ คี วามมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทีท่ าให้เกิดธารน้ าไหลตลอดถ้ าบนแผ่นดิน มีลกั ษณะเป็ นภูเขาผา
หินสูงชันสลับซับซ้อน

10.00 น.

12.00 น.
15.30 น.

เดินทางไป อาเภอคลองท่ อม
เดินทางไป สระน้าผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen)
เดินทางไป น้าตกร้อน (Unseen)ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ าตกร้อนทีม่ จี ุดกาเนิดของ
แหล่งน้ าพุรอ้ น บนยอดเขาไหลสู่เบือ้ งล่างกัดเซาะหินลดหลั ่นลงมาเป็นน้ าตกร้อนทีม่ อี ุณหภูมปิ ระมาณ
30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ าแร่แช่น้ าร้อน
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป สุสานหอย 75 ล้านปี
สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวทิ ยาพิสจู น์พบว่าอายุประมาณ 40 แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิด
จากธาตุหนิ ปูนในน้ าทะเลหล่อเป็นใต้น้ า จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็ นลานหินกว้างใหญ่ยนื ่ ลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่น
หินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญีป่ นุ่ ไทย

18.00 น.
วันที่ สี่
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.30 น.
16.00 น.
19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร
พัก Palm Paradise หรือเทียบเท่า
ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ - เกาะปอดะ - ถา้ พระนาง - หาดไร่เรย์ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (7) ณ ร้านอาหาร
เดินทางไป ทะเลแหวก (Unseen)ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเล
กระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ า ดาน้ าชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสนั สวยงาม
นานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้ อยูก่ บั สภาพน้ าและอากาศ) ท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั แสนบริสุทธิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร เดินทางไป เกาะปอดะ
เดินทางไป ถา้ พระนาง หาดไร่เรย์ ขึน้ ชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา
เดินทางถึงฝงั ่ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อิ สระ รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5
สิน้ สุดการให้บริการ

***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ

วันเดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

23-26 มกราคม 2563
30 มกราคม -02 กุมภาพันธ์ 2563
07-10 กุมภาพันธ์ 2563

8,900
8,500
8,900

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่ านละ
8,700
8,200
8,700

พักเดี่ยว
2,000
2,000
2,000

13-16 กุมภาพันธ์ 2563
20-23 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
05-08 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
26-29 มีนาคม 2563
03-06 เมษายน 2563
10-13 เมษายน 2563
11-14 เมษายน 2563
16-19 เมษายน 2563
23-26 เมษายน 2563
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563
07-10 พฤษภาคม 2563
14-17 พฤษภาคม 2563

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,900
8,900
8,900
8,500
8,500
8,900
8,500
8,500

8,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,700
8,700
8,700
8,200
8,200
8,700
8,200
8,200

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

รายละเอียดอัตราค่าบริ การ
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ราคาขึน
้ อยู่กบั ช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

8,500 (ราคาเริม่ ต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

8,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

7,500

ผูใ้ หญ่ พักเดีย่ ว ราคาท่านละ

2,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 2,000 บาท
*** เมือ่ ชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงือ่ นไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานี้ รวม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศVIP 9ทีน่ ั ่งพร้อมน้ ามันและคนขับนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ห้องพัก 2 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)








ทัวร์หมู่เกาะทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์
ค่าทีพ
่ กั 2 คืน
ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ9มือ้
ค่ามัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขน้ึ อยูก่ บั
เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษทั ประกันชีวติ

อัตรานี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหักณที่ จ่าย 3% (ในกรณี ขอใบกากับภาษี )
สิ่ งที่ควรนาไป








ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
ผ้าขนหนู
ชุดลาลองสาหรับล่องเรือ
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองที่ นั ่ง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดิ นทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเทีย่ วได้ตามเวลาหรือ
สถานทีท่ ก่ี าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน
นัน้ คืนได้
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยเหตุสุดวิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ
ยกเลิกหรือล่าช้าของเทีย่ วบินภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั เิ หตุต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้รวมถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อ่นื ๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทั ฯ

4. ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ น้
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึน้ ไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้ จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ทีน่ ั ่ง - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ทีน่ ั ่ง - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน



