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City tour เทีย่ว 3 เกาะ เมอืงตรงั 
ทวัรเ์กาะ ถ า้มรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัทีห่นึง่ :  วนัดีๆ ท ีเ่มอืงตรงั (ถ า้เลเขากอบ+สวนพฤกษศาสตรท์ุง่คา่ย+กนัตงั)                      (-/-/-)  

09.30 น.    รถรับสนามบนิตรัง  

10.30 น.    น าท่านไป  ณ สถานรีถไฟตรงั ใหท้่านไดเ้ทีย่วชม สถานีรถไฟกนัตงั สิน้สดุสายอนัดามัน   

12.00 น.    รับประทานอาหารเทีย่ง (อสิระ)  

บ่าย  แวะชม บา้นพระยารษัฎาฯ และ ยอ้นรอยยางพาราตน้แรกของไทย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ 

ถ า้เลเขากอบ อ.หว้ยยอด เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีท่ าใหเ้กดิธารน ้าไหล ในถ ้ามี

ลกัษณะเป็นภูเขาหนิปูนและคลอง ซึง่ไหลจากเทอืกเขาบรรทัดเมือ่ล าน ้าไหลมาถงึบรเิวณเขาจะ

แยกออกเป็นสามสาย โดยสองสายจะไหลออ้มภูเขา และอกีสายหนึง่จะไหลลอดถ ้าใตภู้เขา ภายใน

ถ ้าประกอบดว้ยหนิงอกหนิยอ้ย รูปลกัษณะตา่งๆกนั 

16.30 น.    Check in เขา้ทีพ่ัก ณ ตวัเมอืงตรัง / อสิระอาหารเย็น 

 

วนัทีส่อง : ทวัรเ์กาะ 3 เกาะ ถ า้มรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชอืก ***เรอืไม ้***(JoinTour)  (B/L/-)                                        

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.20 น.          รถ รับทุกท่าน โรงแรมในตวัเมอืงตรัง  เดนิทางมุ่งหนา้สูท่่าเรอืปากเมง 

 

 

 

 



 

 
RD-JT –A–3D2N–31052020 

 

09.30 น. ออกเดนิทางจากท่าเทยีบเรอืปากเมงสูท่อ้งทะเลตรังแบบ เรอืทัวร ์จอยทรปิ ตืน่เตน้กบัการลอด ถ า้

มรกต Unseen Thailand ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาตถิ ้ากลางทะเลอนัเลือ่งชือ่ทีม่าเมอืง

ตรัง “ตอ้งหา้มพลาด” 

11.00 น.     มุ่งหนา้สู ่เกาะกระดาน เกาะทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยงามทีส่ดุแหง่ทอ้งทะเลตรงั อิม่อร่อยกบัอาหารมือ้เทีย่ง 

 (2) (บฟุเฟ่ต)์ บนเรอืหนา้ชายหาดเกาะกระดานเพลดิเพลนิกบัหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ยอ้นรอย

ววิาหใ์ตส้มุทร ของจังหวดัตรงั พรอ้มด าน ้าดปูะการังอนัสวยงาม 

13.00 น.      มุ่งหนา้สู ่เกาะเชอืก เต็มอิม่กบั สนุกสนานกบัการด าน ้าดปูะการัง พรอ้มฝูงปลานอ้ยใหญ่ทีม่า

ลอ้มรอบตวัท่าน 

16.00 น. เดนิทางกลบัท่าเทยีบเรอืปากเมง พรอ้มสง่ท่านเขา้สูท่ีพ่กัในตวัเมอืงตรัง  / อสิระอาหารเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม : เช็คเอาทโ์รงแรม – แวะซือ้ของฝาก - สง่ออกสนามบนิตรงั                    (B/-/-)                                                                                                                                            

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม (3) หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ Check-Out หอ้งพัก พรอ้ม

สมัภาระของท่าน กรุณารอทีล็่อบบีโ้รงแรม เพือ่น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิตรงั 

 แวะซือ้ของฝากระหวา่งทาง  

บ่าย/เย็น เดนิทางถงึโดยสวสัดภิาพ… 

 

** โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูต่ามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน า้ และค านงึถงึความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

หมายเหต:ุ หากลูกคา้เดนิทางไมถ่งึ 4 คน ชารท์เพิม่ทา่นละ 800 บาท 

 

โรงแรม/ทีพ่กั (แพคเกจ 3วนั 2คนื) 

โรงแรม ณ ทบัเทีย่ง รสีอรท์ 2คนื (ในเมอืง) 
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โรงแรมเมซอง เดอ เชยีร ์2คนื (ในเมอืง)   

    
 

    
 

  

เรอืทวัร ์**เดนิทางช่วง 13-15 เม.ย. และ 30 เม.ย.-1 พ.ค. ชารท์ เพิม่ ทา่นละ 300 บาท 

คา่อทุยานชาวตา่งชาต ิเพิม่ทา่นละ 200 บาท / เกาะรอก เพิม่ทา่นละ 400 บาท 

 

ราคาทวัรร์วม :   

 รถ รับ-สง่ ตามรายละเอยีดในโปรแกรม  

 ทีพ่ัก 2 คนื (พัก 2ท่าน/หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้  

 เรอืทัวร ์ถ ้ามรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชอืก (Join Tour) พรอ้มอาหารกลางวนั และคา่ธรรมเนียม

อทุยานส าหรับคนไทย พรอ้มไกดท์างทะเลทีม่ปีระสบการณ ์(ทัวรท์ะเล 3เกาะ)อปุกรณท์ีใ่ชท้างทะเล  

 ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง***ไม่ใชป่ระกนัสขุภาพ*** ตามเง ือ่นไขกรมธรรม ์คา่รกัษาพยาบาล 

500,000บาท/คน , กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผู ้

เดนิทางมอีายุนอ้ยกวา่ 1ปี หรอือายุมากกวา่75ปี จ านวนเงนิความรบัผดิชอบตามเง ือ่นไขกรรม

ธรรมจ์ะลดลง 50%) 

 ราคาทวัรไ์มร่วม :  

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ไป – กลบั 

 คา่ธรรมเนยีมอทุยานชาวตา่งชาต ิเพิม่ทา่นละ 400บาท/ทา่น 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการอาหาร คา่มนิบิาร ์

 ภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  และ คา่ Over bill 

 คา่ทปิไกด ์พนักงานขบัรถ  

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมดัจ า ทา่นละ 50% ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์

 ** ช าระดว้ยเงนิสดเทา่น ัน้ กรณี ถา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ ทางบรษิทัคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

- แจง้ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50% ของราคาทวัร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 80% ของราคาทวัร ์                                               

- แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์                                  

***ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด***  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โปรแกรม รวมทีพ่กั + รถ รบัสง่ ตามโปรแกรมระบ ุ+ ด าน า้ 1 เดย ์ 3 เกาะ 

หมายเหต:ุ เชยีงใหม ่ไมม่บีนิตรง สนามบนิตรงั ลูกคา้ตอ้งไปเปลีย่นเคร ือ่งทีก่รงุเทพ 

อตัราคา่บรกิารรถตู ้เชา่เหมา ( จ านวน 10ทีน่ ัง่/คนั) 

ที ่ เสน้ทาง ราคา/คนั/เทีย่ว 

1 ทา่เรอืปากเมง – สนามบนิกระบี ่ 1,900.- 

2 ทา่เรอืปากเมง – ตวัเมอืงกระบี ่ 2,200.- 

3 ทา่เรอืปากเมง – สนามบนิภเูก็ต 4,200.- 

4 ทา่เรอืปากเมง – ตวัเมอืงภเูก็ต 4,200.- 

5 เหมารถ (ไมร่วมน า้มนั) 1,800/วนั/คนั 


