
 

 

 

 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษทัรบีู� คาร ์เร้นท์ทลั จาํกดั 104/2 หมู่ / ต.ไชยสถาน อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 
e-mail : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

แพ็คเกจทัวร�รวมต๋ัวเครื่องบิน : เกาะลิบง-ตรัง 3วัน 2คืน 
เดินทาง รายการ เชา เท่ียง เย็น 

วันท่ี 1 
 

รับสนามบินกระบ่ี-ท�าเรือหาดยาว ตรัง-เกาะลิบง - - � 

วันท่ี 2 
 

เกาะลิบง –นั่งเรือดูพะยูน-นั่งสามลอรอบเกาะ-นั่งตุ$กๆกบ- 
เขาท่ีพัก จ.ตรัง – ตลาดชินตา/ตลาดรถไฟ 

� � - 

วันท่ี 3 เท่ียวตัวเมืองตรัง -ซ้ือของฝาก - สนามบินกระบ่ี-เชียงใหม�          � � � 
 

อันดาเลยบีช รีสอร�ท (เกาะลิบง) 1 คนื   
โรงแรม เดอะรูม/ ฮอปอิน (ตรังในเมือง) 1 คนื 
 
 

13.10-15.10 น.เหินฟ4าจากสนามบินเชียงใหม�-สนามบินกระบ่ี FD 3070    
15.30-16.30น.เดินทางถึง สนามบินกระบ่ี รถตูรับคณะ ไปยัง ท�าเรือหาดยาว จ.ตรัง   

มัคคุเทศก>นําเท่ียวทองถ่ิน **รอรับสนามบินกระบ่ี/ท�าเรือกระบ่ี** 
17.00-17.30 น.ไกด>รอรับท่ีท�าเรือเพ่ือลงเรือ จากท�าเรือหาดยาว จ.ตรัง -เกาะลิบง ใชเวลานั่งเรือขามฝABง 15-20 นาที 
โดยเรือหางยาว แบบส�วนตัว เดินทางเขาท่ีพักท่ี  Check in เขาท่ี   
** ตกเย็นหากใครท่ีหลงใหลในทิวทัศน�พระอาทิตย�อัสดง แล�วและก็ สามารถเดินทางสู"ฝ$%งตะวันตก เป'นท่ีตั้งของบ�านหลังเขาของเกาะลิ

บง ซ่ึงบริเวณหาดจะมเีรือหางยาวของชาวบ�านจอดเรียงกันหลายลํา เบ้ืองหน�ามีเกาะเล็กๆตั้งอยู" บรรยากาศของวิถีตามธรรมชาติท่ี
ปรากฏตรงหน�าสามารถสะกดให�หยุดน่ิงได�นานตราบเท"าแสงตะวันจะลับขอบฟ8า@เกาะลิบง 

รับประทานอาหารเย็น ท่ีรานอาหาร (1) รานอาหารทองถ่ิน เกาะลิบง 
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําคณะของท�านไปนั่ง จิบกินชาและกาแฟพรอมกับโรตีมะตะบะท่ีข้ึนชื่อของเกาะลิบง 
ใหท�านไดสัมผัสชุมชนและวิถีชีวิตชาวบานของเกาะลิบงเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียว สมควรแกเวลาหลังจากอ่ิมอร"อยเสร็จ
เรียบร�อยนําท"านเดินทางกลับท่ีพัก พักผ"อนตามอัธยาศัย(เครื่องด่ืมไม"รวมในรายการ) 
 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเชา (2) พรอม Check out   

  
10.00 น. Check-Out  รถสามลอรอรับท�านท่ีหลังล็อบบ่ีของรีสอร>ท เพ่ือเดินทางเขาสู�ท�าเรือ  

(โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสมของน้ํา) 

วันท่ีหน่ึง : เชียงใหม/-กระบ่ี –เกาะลิ จ.ตรัง                                             (-/-/D)                                                                                                    

วันท่ีสอง: เกาะลิบง–น่ังเรือดูพะยูน-น่ังสามล3อรอบเกาะ-น่ังตุ5กตุกกบ-พัก ตรัง - ตลาดชินตา    
(B/L/-)                                                                                                         
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ระหว�างทาง เรานั่งเรือชมปTาโกงกางท้ัง2ขางทาง ซ่ึงเปUนแหล�งท่ีอุดมสมบูรณ>อีกท่ีหนึ่งของเกาะลิบงบานเรา หลังจากนั้น 
เรานั่งเรือไปกลางทะเล เพ่ือท่ีจะไปชมจุดพะยูนเล�นน้ํา และท่ีตรงนั้นตองมีหญาทะเลท่ีอุดมสมบูรณ> เราจะใชเวลาในการ
ดูพะยูนประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร> เดินทางต�อไปยัง เกาะกระดาน เกาะท่ีข้ึนชื่อว�าเกาะท่ีสวย
ท่ีสุดของทองทะเลตรัง และยังเปUนท่ีสถานท่ีจัดงานวิวาห>ใตสมุทรอีกดวย รับประทานอาหารแบบป89นโต ม้ือเท่ียง (3)   
15.00-16.00 น. เดินทางกลับสู�ท�าเรือ รถตูรอรับคณะของท�าน เพ่ือส�งเขาท่ีพักในตัวเมืองตรัง เขาท่ีพัก 

Check in โรงแรม จ.ตรัง 
17.30 น. นําคณะของท�านน่ังรถตุ$กๆหัวกบ (สัญญาลักษณ>เมืองตรัง) เพ่ือเดินทางไปชมตลาดชินตาท่ี

ขึ้นช่ือของตรัง ใหท�านไดชิมและล้ิมรสอาหารแบบบานๆของชาวตรัง (อิสระอาหารม้ือเย็น)  

   
 

07.00-08.00 น.รถตูรอรับ คณะของท�าน เพ่ือเดินทางไป รับประทานอาหารเชาท่ีรานต่ิมซํา +หมูย�าง (4) แบบเซ็ตโต$ะ 

 
09.00 น.  Check out เก็บสัมภาระ(ตรวจสอบสัมภาระทุกครั้งก�อนคืนกุญแจ) แวะซ้ือของฝากเมืองตรัง 
จากนั้นพาคณะเดินทางเท่ียวตัวเมืองตรัง / รับประทานอาหารเท่ียง (5) 
- ยางพาราตนแรกของประเทศไทยแวะชมพรอมถ�ายภาพเปUนท่ีระลึก กับยางพาราตนแรกของประเทศไทย 
- สถานีรถไฟกันตัง ซ่ึงเปUนสถานีรถไฟสุดสายฝABงอันดามันแวะชมพิพิธภัณฑ>คอซิมบ้ี(บานเจาเมืองตรังในอดีต) 
- ถํ้าเลเขากอบ(ล�องเรือเขาถํ้า) เปUนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีข้ึนชื่อของเมืองตรัง ลอดผ�านช�องแคบผนังมังกร  

“หนึ่งเดียวในประเทศไทย” 
- และเดินทางต�อไปยัง วังเทพธาโร  

15.00-16.30 น. จากนั้นเดินทางมุ�งหนาสู� สนามบินกระบ่ี  
18.30-20.25 น.เหินฟ4าจากสนามบินกระบ่ี-สนามบินเชียงใหม� FD3075 (KBV-CNX) /บริการอาหารบนเครื่อง(6) 

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม�โดยสวัสดีภาพ และประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม : เท่ียวตัวเมอืงตรัง -ซ้ือของฝาก - สนามบินกระบ่ี-เชียงใหม/         (B/L/D)                                                                                                                                      
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อัตราค�าบริการ 3วัน 2คืน ราคา/ท�าน 
เร่ิมท่ี 6ท�าน/ตู 

ราคา/ท�าน 
เร่ิมท่ี 8ท�าน/ตู 

อันดาเลย> บีช รีสอร>ต 1คืน 
โรงแรมฮ็อปอินน> ตรัง/ โรงแรม เดอะ รูม 1คืน  

11,700.- 10,900.- 

ค�าบริการเด็ก 4-10 ขวบ (ไม�เสริมท่ีนอน)  7,950.บาท/ท�าน 
พักเดียวจ�ายเพ่ิม /ท�าน สําหรับ 2คืน 1,800 บาท/ท�าน 

**ราคาน้ีขอสงวนสิทธสิําหรับ วันหยุดยาว และ/หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ� วันหยุดพิเศษ ** 
ราคาทัวร�รวม :  

� ค/าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม/-กระบ่ี ไม/รวมน้ําหนักระเปRา ท/าน 3,500.บาท  
กรณีท่ีตั๋วเครื่องบินเกินท่ีระบุไว3 ท/านต3องชําระส/วนต/างเพ่ิม ตัวอย/างเช/น  
ราคาตั๋ว ณ วันท่ีท่ีซ้ือ อยู/ท่ีราคา 3,600บ. ท/านต3องจ/ายเพ่ิม 100บ. จากส/วนต/าง 3,500.บ.  
แต/ ถ3าราคาตั๋วเครื่องบิน ไม/ถึง 3,500บ. ทางบริษัทจะทําการคืนเงินส/วนต/างค/าตั๋วคนืท/าน 

� รถตู 1คัน นําเท่ียว  ตามรายละเอียดในโปรแกรม 
� ท่ีพัก 2คืน+อาหารเชา หองละ 2ท�าน 
� อาหาร ตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
� มัคคุเทศก>นําเท่ียว 1ท�าน **รอรับสนามบินกระบ่ี/ท�าเรือกระบ่ี**  
� อาหารว�างและน้ําด่ืมบริการ ตลอดการเดินทาง 
� ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง***ไม"ใช"ประกันสุขภาพ*** ตามเง่ือนไขกรมธรรม� ค"ารักษาพยาบาล 500,000บ./

คน  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน  
ราคาทัวร>ไม�รวม :  

� ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7%  **แยกใบเสร็จ เปUนใบเสร็จ 2ใบ:ใบเสร็จค�าทัวร> และ ใบท่ี 2คืน ค�าต๋ัวเครื่องบิน *ยกเวน
ภาษี* กรณี หักภาษี ณ ท่ีจ�ายสามารถหัก ณ ท่ีจ�าย ในส�วนของค�าทัวร> เท�านั้น 

� เครื่องดื่มแอลกอฮอล� นอกเหนือท่ีแจ3งไว3 และค/าเป8ดขวด 
� ค�าใชจ�ายส�วนตัว เช�น ค�าซักรีด รวมถึงค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการอาหารมินิบาร> 
� ค/าทิปไกด� พนักงานขับรถ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


