Code: DSA_228
11-13 เม.ย. 63

ท่านละ

16,900.✅

ท่อง Unseen ทะเลตรัง
ต้องมนต์ขลังเกาะลันตา

UNSEEN เมืองตรัง ถ้ามรกต”
✅ ท่องทะเลตรัง ที่ เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า
✅ ดาน้ าชมปะการัง –เล่นน้ าบนหาดทรายขาว เกาะรอกใหญ่ และ เกาะรอกน้อย
✅ชมวิวทิวทัศน์ บน เกาะลันตา
✅ น้ าพุรอ
้ นเค็ม Salt Spring มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก
✅ พัก บนเกาะลันตา 2 คืน

ท่ อง Unseen ทะเลตรัง - ต้ องมนต์ ขลังเกาะลันตา
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย
เดินทางวันที่ 11-13 เมษายน 2563
วันแรก กรุ งเทพฯ(ดอนเมือง)-ตรัง-ทะเลตรัง-เล่ นนา้ -ดานา้ ชมปะการัง-เกาะมุก-ถา้ มรกต-สระมรกต-ลันตา
05.45 น.
07.55 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 (ผูโ้ ดยสารในประเทศ) ชั้น 2 (ผูโ้ ดยสารขาออก) เคาน์ เตอร์ สายการ
บินไทยแอร์ เอเซีย (กรุณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้ วย)
ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD3241

09.30 น.

ถึงท่ าอากาศยาน จ.ตรัง เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ ท่ าเรือปากเม็ง
นําท่านลงเรื อ SpeedBoat เพื่อท่องเที่ยว ทะเลตรัง
เดินทางถึง เกาะมุก นําท่านว่ายนํ้าเข้าชมถ้ามรกต ถํ้าประหลาดที่ซ่อนตัวอยูใ่ จกลางเกาะ 1ใน Unseen in Thailand ที่ตอ้ งสัมผัส
ด้วยตัวท่านเอง

12.00น.
บ่าย

18.30น.

วันที่ 2
06.00น.
08.00น.

บริการอาหารกลางวัน (1) แบบปิ คนิค
นําท่านดํานํ้าบริ เวณ เกาะเชือก เกาะม้ า (ขึ้นอยูก่ บั สภาพนํ้าและอากาศ) ชมความงามของปะการัง หลากหลายชนิ ด และฝูงปลา
ในแนวปะการังหลากหลายพันธุ์สีสันสวยงาม ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันตาใหญ่ กระบี่

เดินทางถึงเกาะลันตาใหญ่ แล้วนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมบนเกาะลันตา
บริการอาหารคา่ (2) จากนั้นเชิญพักผ่อนกับบรรยากาศยามราตรี ตามอัธยาศัย
เกาะรอกน้อย-เกาะรอกใหญ่ ดํานํ้าชมปะการัง –เล่นนํ้า
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ลงเรื อSpeedBoat เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะรอก อยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะลันตาประกอบด้วย2เกาะคือเกาะรอกนอกกับ
เกาะรอกในเป็ นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาดนํ้าทะเลใสมีหมู่ปะการังนํ้าตื้นมากมายตลอดแนวหน้าหาดและร่ องนํ้าของเกาะทั้ง
สองนําท่านลงดํานํ้าชมธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงาม

12.00น.

บริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิ คนิค

บ่าย

ช่ วงบ่ายเชิญท่านพักผ่อนเล่นนํ้าบนหาดทรายขาวสะอาดซึ่ งเป็ นเสน่ ห์
ของเกาะรอก

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเกาะลันตาเข้าสู่ ที่พกั
18.30น.

วันที่ 3

บริการอาหารคา่ (5) จากนั้นเชิญพักผ่อนกับบรรยากาศยามราตรี ตามอัธยาศัย
เกาะลันตา-ประภาคาร-นํ้าพุร้อนเค็ม -กระบี่- กรุ งเทพฯ(ดอนเมือง)

06.00น.

ตื่นรับอรุ ณอันสดใส บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารมีเวลาเป็ นอิสระส่ วนตัวเชิญท่านพักผ่อนเล่น
นํ้าตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ อทช.หมู่เกาะลันตา ชมประภาคาร และทิวทัศที่สวยงาม โดยรอบ
อุทยานฯ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9)ณ.ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อ.คลองท่อม
เดินทางสู่ กระบี่ จาก เกาะลันตาใหญ่ รถลงเรื อขนานยนต์ขา้ มสู่ เกาะลันตาน้ อย แล้วเดินทางต่อเข้ากระบี่
นําท่านชม น้าพุร้อนเค็ม (ต.ห้วยนํ้าขาว) ที่นี่เป็ น Salt Spring หรื อนํ้าพุร้อนที่มีความเค็มซึ่ งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น (อีก
แห่งหนึ่งคือที่สาธารณรัฐเช็ค) นํ้าพุร้อนเค็มนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการผสมกันของนํ้าร้ อนและนํ้าทะเลในระดับลึกลงไป
ในดิน ก่อนจะถูกดันสู่ ผิวดิน โดยที่นี่มีบ่อนํ้าผุดที่เรี ยกว่า “บ่ อแม่ ” เป็ นบ่อต้นนํ้า มีอุณหภูมิประมาณ 47 องศาเซลเซี ยส (ไม่
อนุญาตให้ลงแช่ ให้ตกั อาบเท่านั้น) และ “บ่ อแฝด” ที่อยูเ่ หนือบ่อแม่ข้ ึนไปก็เป็ นบ่อต้นนํ้าที่ห้ามลงแช่เช่นกัน บ่อเหล่านี้ เป็ น
บ่อธรรมชาติท้ งั หมด

17.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่

19.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิ นที่ FD 3222

20.25 น.

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา (บาท)

16,900
14,700
2,500

อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกัน อุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี เสี ยชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี
ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ (ในกรณี เด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี ไม่ได้รับการคุม้ ครอง)
อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสาหรับต่ างชาติ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่า Vat7% และ ค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการชาระเงิน หาก
แจ้ งภายหลังการชาระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ ออกย้อนหลังให้ ทุกกรณี)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

หลักฐานสําคัญใช้ในวันเดินทาง บัตรประชาชนตัวจริ งหรื อ สําเนาสู ติบตั ร (ตัวจริ ง)
สิ่ งที่ควรนาไปด้ วยยาประจําตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ,ชุดว่ายนํ้า,ชุดเล่นนํ้า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและค่า
มัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือ ค่ าทัวร์ ท้ งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง
หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

------------------------------------------------------------------



