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วนัที ่1 ทำ่เทยีบเรอืปำงเมง - ถ ำ้มรกต - เกำะกระดำน – เกำะเชอืก  
08.45 น. เดนิทำง ณ ทำ่เทยีบเรอืปำกเมง ท ำกำรเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด ำน ้ำ พรอ้ม

ฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมัคคเุทศก ์ 

09.30 น. ออกจำกท่ำเทียบเรือปำกเมง เดินทำงสู่เกำะ

รำชำ ตื่นตำตื่นใจไปกับกำรลอดถ ้ำมรกต 

Unseen Thailand ชมควำมมหัศจรรย์ของ

ธรรมชำตธิรรมกลำงทะเลอันเลอืงชือ่ที่มำเมอืง

ตรังตอ้งหำ้มพลำด 

 12.00 น. ออกเดินทำงจำกถ ้ ำมรกต มุ่ งหนำ้สู่  เกำะ

กระดำน เกำะขึน้ชือ่ว่ำสวยงำมที่สุดแห่งทอ้ง

ทะเลตรัง  อิ่มอร่อยกับมื้อ เที่ยง  (บุฟเ ฟ่ต์) 

เพลดิเพลนิกับหำดทรำยขำว น ้ำทะเลใส ยอ้น

รอยววิำหใ์ตม้หำสมุทรของจังหวัดตรัง พรอ้มด ำ

น ้ำดปูะกำรังอนัสวยงำม  

14.00 น. มุง่หนำ้สู ่เกำะเชอืก สนุกสนำนกับกำรดปูะกำรัง 

พรอ้มฝงูปลำนอ้ยใหญท่ีม่ำลอ้มรอบตวัทำ่น  

15.30 น. รบัประทำนอำหำรว่ำง (ชำ กำแฟ น ำ้ผลไม ้

และขนมทำนเลน่) 

17.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงถงึทำ่เทยีบเรอืปำกเมงโดยสวัสดิ

ภำพ  

 

 

หมำยเหต ุ: โปรแกรมอำจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศและน ำ้ข ึน้น ำ้ลง 

 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบำงรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ อนัเนือ่งมำจำกสภำพอำกำศ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิเหตกุำร

ทำงกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร ท ัง้นีจ้ะค ำนงึถงึควำมปลอดภยั ควำมเป็นไปได ้และ
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ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมำจำกได้

รบัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้ 

 

 

 

 เรอืน ำเทีย่ว ไป-กลบั 
 คำ่อำหำรกลำงวนั 1 มือ้ 
 อปุกรณ์ด ำน ำ้ เสือ้ชูชพี snorkeling 
 คำ่อทุยำนส ำหรบัคนไทย 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุ

 

  

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิด้
ระบใุนรำยกำร 
 ส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิตอ้งช ำระเพิม่ 500 บำท  
 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

 

 

   เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
  กรุณำส ำรองทีน่ ัง่และช ำระค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวน  พรอ้มส่งส ำเนำบัตรประชำชน 

หลังจำกท ำกำรจองทัวร ์2 วัน  หำกไม่ช ำระตำมทีบ่รษัิทก ำหนด บรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่น ยกเลกิ

กำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิขออนุญำตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่

ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่ำงๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช ำระเงนิแลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิกำร

เดนิทำงได ้เลือ่นกำรเดนิทำง เปลีย่นผูเ้ดนิทำง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำล

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
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รบัรอง ทำงบรษิทัจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้ำ่น

ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ตำมควำมเป็นจรงิ 

และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนำ้เพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ของสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใช้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์ม่อำจ

เรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนืไมว่ำ่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทำงนอ้ยกว่ำ 2 ท่ำน และรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อนัเนือ่งเกดิจำก

ควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่
ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนำ้ทวัร ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำ
สญัญำใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
และมปีระทบัตรำของบรษิทัฯ ก ำกบัเทำ่น ัน้ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ 
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เช่น ภยั
ธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ควำมเจ็บป่วย 
ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำร
บรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯจะ

ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


