หนีรอ้ นท่องทะเลตรัง Unseen in Thailand
ถ้ำมรกต เกำะมุก เกำะกระดำน เกำะเชือก เกำะม้ำ
2 วัน 1 คืน พัก Pakmeng Resort
วันแรก
06.30 น.
08.30 น.
09.30 น.

12.00 น.

16.30 น.
19.00 น.

กำหนดกำรเดินทำง : ปี 2560 (รำคำไม่ตรงเทศกำลต่ำงๆ)
หาดใหญ่ - ท่ าเรือปากเมง – ถา้ มรกต- เกาะมุก - เกาะกระดาน – เกาะเชือก- เกาะม้า
( - เที่ยง เย็น )
พร้อมกันที่จุดนัดพบ การเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ระหว่างเส้นทางบริ การ ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง
ร้องเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จงั หวัดตรัง
เดินถึงท่าเรื อปากเมง พร้อมเตรี ยมตัวลงเรื อ
ออกเดินทางด้วยเรื อทัวร์ ที่มีบรรยากาศโล่งโปร่ งสบาย พร้อมอุปกรอานวยความสะดวกในการดาน้ าชมปะการัง
และ เสื้อชูชีพ นาท่านดาน้ าชมปะการังก่อนหลากสีนานาพันธุอ์ นั สวยงดงาม และยังเป็ นธรรมชาติ ณ เกาะม้า
เกาะเชือก
บริ การอาหารกลางวัน (1) หลังจากนั้น ท่านสามารถดาน้ าดูปะการังหน้าเกาะกระดานที่มนี ้ าใสแจ๋ ว
ดุจกระจก จากนั้นนาท่านเดินทางไปเกาะมุก ดาน้ าลอดถ้ามรกต Unseen in Thailand เพื่อเข้าไปชมความ
มหัศจรรย์ภายในถ้า ที่เมื่อได้เวลาแสงอาทิตย์ที่ลอดปล่องถ้าเข้ามา จะกระทบกับผนังเป็ นสีเขียวมรกต ได้เวลา
อันสมควร นาท่านเดินทางกลับ รี สอร์ท บริ การอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการท่องทะเล
นาท่านเดินทางกลับถึงรี สอร์ท (2) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย อย่าลืมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม
หน้ารี สอร์ท
 บริ การอาหารค่าเลิศรส ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
ตรัง – หาดใหญ่
(เช้ า/ - / -)
08.00 น.  บริ การอาหารเช้าในโรงแรม (3) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท เชิญท่านพักผ่อนด้วยการเดินเล่น ชมบรรยากาศ
ยามเช้า ของชายหาดปากเมง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

09.00 น.
12.00 น.
เย็น

เช็คเอาท์ออกจากที่พกั นาท่านเดินทางกลับหาดใหญ่ ระหว่างทาง แวะชอปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง จ. ตรัง เช่น ขนมเค้ก
ของแท้ตอ้ งมีรู เป็ นต้น จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่
อาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้น
ถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจที่ดี
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจสั บเปลี่ยนลาดับโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ)

อัตราค่าบริการ
จานวนผู้เดินทาง
10 ท่ าน
8 – 9 ท่ าน
6 – 7 ท่ าน
4 – 5 ท่ าน

พักคู่ ท่ านละ
3,700 บาท/ท่ าน
3,900 บาท/ท่ าน
4,300 บาท/ท่ าน
4,900 บาท/ท่ าน

พักเดี่ยวท่ านละ
5,000 บาท/ท่ าน
5,200 บาท/ท่ าน
5,600 บาท/ท่ าน
6,200 บาท/ท่ าน

คนที่สามของห้ องเตียงเสริ มท่ านละ
3,330 บาท/ท่ าน
3,510 บาท/ท่ าน
3,870 บาท/ท่ าน
4,410 บาท/ท่ าน

- เด็ก อายุตา่ กว่า 2 ปี
ฟรี ไม่คดิ ค่าบริการ
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศบริ การนาเที่ยว
 ค่าที่พกั จานวน 1 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
- อาหาร 3 มื้อ
 เครื่ องดื่ม และของว่างบนเรื อ ระหว่างการเดินทาง
 ค่าเรื อทัวร์นาเที่ยวทะเลตรังตามรายการ
 อุปกรณ์ดาน้ าดูปะการัง (สน็อกเกิล) และเสื้อชูชีพ
 ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ได้ รวม
 ต่างชาติจ่ายเพิ่ม ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 200 บาท/ท่าน
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ท่านเรี ยกสัง่ เพิ่มเติมเอง
 ค่า มินิบาร์ , ซักรี ด , โทรศัพท์ ในห้องพัก
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ ,เจ้าหน้าที่เรื อ และมัคคุเทศก์ (ค่าทิปขึ้นอยูค่ วามความเหมาะสมในเรื่ องของการ
บริ การ และ เป็ นสิ่งมุ่งหวังของผูใ้ ห้บริ การ)
สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย
ยาประจาตัว กล้องถ่ายรู ป
อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ
เสื้อแขนยาว รองเท้าที่สวมใส่สบาย
กรุณาโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิ ชย์
คุณลีนา บุญพาล้าเลิศ
เลขที่บญั ชี 8652074738
สาขา โรบินสันหาดใหญ่

หมายเหตุ:
โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคานึง
ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพัก ต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทาง
โรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง หลัง
การทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการต่อระหว่างการเดินทาง อันเนื่องมาจากท่านมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดิน ทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่นบางโรงแรมจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วนโรงแรมอื่น ขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละ
โรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าบัตรประชาชนมาทาประกันด้วยเพื่อทาประกันการเดินทาง
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน

