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แพ็คเก็จทัวร์ ตรัง 3 วัน 2 คืน
ตรัง - สะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ร้านของฝาก - ถ้าเลเขากอบ
ทัวร์ด้าน้าทะเลตรัง - เกาะมุก (ถ้ามรกต) - เกาะเชือก - เกาะกระดาน

ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมือ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทังหมดหลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เลือกวันเดินทางได้เอง คณะออกเดินทาง 2-8 ท่าน ตังแต่ วันนี - 31ธ.ค. 63
ราคาท่านละ 5,900. วันแรก
ตรัง - สะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ร้านของฝาก - ถ้าเลเขากอบ
(-/เที่ยง/-)
……….
รับเข้าสนามบินตรัง / สถานขนส่งผู้โดยสาร ไกด์ท้องถิ่นถือป้ายต้อนรับ และนาคณะเดินทางโดยรถปรับอากาศ
แบบจอยส์รวมท่านอื่น นาท่านเที่ยวชมสะพานยอดไม้ (Canopy Walk Way) ที่ออกแบบเป็นหอคอยไต่ระดับ
มีสะพานแขวนเชื่อมต่อกัน ระยะทางยาวประมาณ 175 เมตร สูงประมาณ 18 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เราได้
เดินศึกษาความแตกต่างทางชีวภาพของป่าดิบในความสูงระดับต่างๆ แบบใกล้ชิดทุกมุม ได้เห็นยอดของต้นไม้
ในระดับสายตา ทั้งที่เป็นไม้ใบ ไม้ดอก และไม้ผล สถานที่นี้ตั้งอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
และเดินทางสู่ร้านสถานีรัก หรือ Love Station ร้านกาแฟเล็กๆ แลดูอบอุ่น ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟกันตัง
ภายในร้านดูตกแต่งได้อย่างน่ารัก สวยงาม ให้ทุกท่านถ่ายรูปหรือเลือกซื้อกาแฟและเบอเกอรี่ตามอัธยาศัย แวะ
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดตรังเป็นของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร
นาท่านเที่ยวชมถ้าเลเขากอบ ตั้งอยู่อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ภายในถ้ามี
หินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถ้าเลเขากอบมีทางน้าใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลาน้าเข้าไปข้าง
ใน เพื่อไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ล่องเรือชมถ้าโดยการนอนราบไปกับเรือเป็นระยะทางประมาณ 800
เมตร ผ่านถ้าคนธรรพ์ ถ้าท้องพระโรง ถ้ารากไทร ถ้าเจ้าสาว และสุดท้ายคือถ้าลอดหรือถ้ามังกรหนึ่งในความ
อัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น Unseen Thailand สร้างความตื่นเต้นและแอบหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย
เพราะในบางช่วงหน้าและลาตัวแทบติดกับผนังของถ้าแทบ จะชนกันเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทากลับที่
พัก
***อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
ที่พัก Thumrin Thana Hotel / Rua Rasada Hotel หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง ทัวร์ด้าน้าทะเลตรัง - เกาะมุก (ถ้ามรกต) - เกาะเชือก - เกาะกระดาน
(เช้า/เที่ยง/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถรับทุกท่านเพื่อลงเรือท้องถิ่น ออกเดินทางสู่เกาะมุก หรือถ้ามรกต ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของ ทะเลตรังซึ่งท่านจะเห็นเกาะต่างๆ ที่อยู่ทะเลตรังและทะเล
กระบี่ เดินทางสู่เกาะกระดาน เพื่อดาน้าดูปะการัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้าทะเลใส
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กลางวัน

วันที่สาม
เช้า

……….

และมีปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลานานาชนิด เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Underwater Wedding)
ซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรัง
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ออกเดินทางสู่เกาะเชือก เพื่อดาน้าดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้าใสและมีปะการังสี แต่ไม่มีชายหาด เป็นแหล่ง ดา
น้าทะเลตรัง ที่สาคัญอีกเกาะหนึ่งของ ทะเลตรัง
***เตรียมชุดว่ายน้า ผ้าเช็ดตัว แว่นกันแดด ครีมกันแดด เสื้อผ้าสาหรับเปลี่ยน และของใช้ส่วนตัว ท่านสามารถ
รับเสื้อชูชีพได้กับทางเจ้าหน้าที่
เดินทางกลับสู่เมืองตรัง
***อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
ที่พัก Thumrin Thana Hotel / Rua Rasada Hotel หรือเทียบเท่า 3*
อิสระตามอัธยาศัย - สนามบิน/ท่ารถ
(เช้า/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***กรุณาเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.00 น.
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
ส่งออกสนามบินตรัง / สถานีขนส่งผู้โดยสาร

เลือกวันเดินทางได้เอง ตังแต่ วันนี - 31ธ.ค. 63
โรงแรม
2-8 ท่าน ราคา/ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
3* Thumrin Thana Hotel /
5,900.3,000.Rua Rasada Hotel หรือเทียบเท่า
***ราคาข้างต้นยกเว้น เดินทางช่วงวันหยุดยาว และวันหยุดเทศกาล***
ค้าแนะน้า สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังจุดนัดพบที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่า
นจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
จุดนับพบที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานีเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก ,
มีจ้านวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ
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อัตราข้างต้นรวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามโปรแกรม
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 ไกด์ท้องถิน่ บริการตามโปรแกรม
อัตราข้างต้นไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท***
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทาการจองกรณีต้องการใบกากับภาษี
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทังหมดหลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจอง
* โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาบัตร
ประชาชน (ที่สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0
2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
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* เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กาหนด
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
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