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วันที่หนึ่ง:      ถ้้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก                                                         (-/L/D)                                         
08.00 น.        รถตู ้รับทุกท่าน โรงแรมในตัวเมืองตรัง/ สนามบินตรัง  เดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง  
09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากเมงสู่ท้องทะเลตรัง แบบ เรือทัวร์ จอยทริป ตื่นเต้นกับการลอด ถ้้า

มรกต Unseen Thailand ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติถ้้ากลางทะเลอันเลื่องชื่อที่มาเมืองตรัง 
“ต้องห้ามพลาด” 

11.00 น.     มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน เกาะที่ข้ึนชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลตรัง อ่ิมอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง  
(บุฟเฟ่ต์)มื้อที่ 1 บนชายหาดเกาะกระดานเพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้้าทะเลใส ย้อนรอยวิวาห์ใต้
สมุทร ของจังหวัดตรัง พร้อมด้าน้้าดูปะการังอันสวยงาม 

13.00 น.      มุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก เต็มอ่ิมกับ สนุกสนานกับการด้าน้้าดูปะการัง พร้อมฝูงปลาน้อยใหญ่ที่มาล้อมรอบตัว
ท่าน 

16.00 น. น้าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ตัวเมืองตรัง   
18.00 น. รับท่านรับประทานอาหารมื้อค่้า ณ ร้านอาหารในตัวเมืองตรัง  มื้อที่2  
19.30 น. ส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่สอง :     เดินทางกลบั – ซื้อของฝาก - สนามบินตรัง                                              (B/-/-)                
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่โรงแรม  

.  **Check Out ก่อน 11.00 น. เก็บสัมภาระ (ตรวจสอบสัมภาระทุกครั้งก่อนคืนกุญแจห้องพัก)** 
รถตู ้น้าท่านซื้อของฝาก ของที่ระลึก พร้อมส่งท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

     

 

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้้า และ
ค้านึงถึงความปลอดภยัของลูกค้าเป็นส้าคัญ *** 

 

อัตราค่าบริการ **ไม่รวมภาษี**รถตู้นั่งไม่เกิน 10 ท่าน/ตู ้
 

โรงแรม/ที่พัก 
แพคเกจ 2วัน 1คืน 

ราคา 4คน 
บาท/ท่าน 

โรงแรม ณ ทับเที่ยง รสีอร์ท 1คืน (ในเมอืง) 
 

1,900.- 
โรงแรมเมซอง เดอเชียร์ 1คืน (ในเมือง)   

 1,900.- 

 
หมายเหตุ: ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันเทศกาล ชาร์ท เพิ่มท่านละ 200 บาท 
เรือทัวร์ **เดินทางช่วง 13 - 15 เม.ย. และ 30 เม.ย. - 1 พ.ค ชาร์ท เพิ่ม ท่านละ 300 บาท 
ค่าอุทยานชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท / เกาะรอก เพิ่มท่านละ 400 บาท 
ราคาทัวร์รวม :  

 รถตู้ รับ-ส่ง ตามรายละเอียดในโปรแกรม  
 ที่พัก 1 คืน (พัก 2ท่าน/ห้อง) 
 เรือไม้ ทัวร์ 3 เกาะ ถ้้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก (Join Tour) พร้อมอาหารกลางวันและค่าธรรมเนียม

อุทยาน 
 อาหาร ตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจ้าเรือ 1ท่าน ไกด์ทางทะเลที่มีประสบการณ์ (ทัวร์ทะเล 3เกาะ) อุปกรณ์ท่ีใช้ทางทะเล และ 
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง***ไม่ใช่ประกันสุขภาพ*** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท/

คน , กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผู้เดินทางมีอายุน้อยกว่า 1ปี 
หรืออายุมากกว่า75ปี จ านวนเงินความรับผิดชอบตามเง่ือนไขกรรมธรรม์จะลดลง 50%) 
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 ราคาทัวร์ไม่รวม :  
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ 
 ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 400บาท/ท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการอาหาร ค่ามินิบาร์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ค่า Over bill 
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และห้องพัก  

 
หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
- เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                          
- ช้าระมัดจ้า ท่านละ 50% ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันท้าสัญญา ของค่าทัวร์ 
 ** ช้าระด้วยเงินสดเท่านั้น กรณี ถ้าช้าระด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่ม 3% ** 
- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 50% ของราคาทัวร์                                                            
- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 80% ของราคาทัวร์                                                
- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   
*** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด *** 
 
 

อัตราค่าบริการรถตู ้เชา่เหมา ( จ้านวน 10ทีน่ั่ง/คัน) 
ที ่ เส้นทาง ราคา/คัน/เที่ยว 
1 ท่าเรือปากเมง – สนามบินกระบี่ 1,800.- 
2 ท่าเรือปากเมง – ตัวเมืองกระบี่ 2,000.- 
3 ท่าเรือปากเมง – สนามบินภูเก็ต 4,000.- 
4 ท่าเรือปากเมง – ตัวเมืองภูเก็ต 4,000.- 
5 เหมารถ (ไม่รวมน้้ามัน) 1,800/วัน/คัน 


