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ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ 
 

 

แพคเกจตรัง  3 วนั 2 คืน 
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เวลา วนัแรก                                                                                                                                            (--/--/--)         
ตามเวลา สนามบินตรัง/บขส.ตรัง – ท่ีพกั เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับท่าน ณ จุดนดัพบ 

สนามบินตรัง โดยจะมีรถรับ – ส่ง ทุกไฟลบิ์น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกั  เลือกท่ีพกัจากแพค็เกจดา้นล่างค่ะ 
ค ่า  (อิสระม้ือค ่า) 
เวลา วนัทีส่อง                                                                                                                                        ( B / L / - )                                                 

7.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่1) 
8.00 น. รถของเราจะไปรับท่านท่ีโรงแรมต่างๆ เสร็จแลว้พร้อมกนัเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเมง ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที ท่านท่ีพกัโรงแรมต่างๆ ในเมืองตรังควรพร้อมก่อนเวลา 08.30 น 
9.00 น. เม่ือมาถึงท่าเรือ เชิญท่านมาเช็คอิน แจง้ช่ือกบัเจา้หนา้ท่ี หากมีเวลาเหลือก่อนลงเรือ เชิญท่านเปล่ียนเคร่ือง

แต่งกายเราก็มีหอ้งน ้าใหบ้ริการท่านแบบ ฟรีๆ 
09.30 น. ลงเรือเดินทางเขา้สู่โปรแกรมการท่องเท่ียว 
จากนั้น เขา้ชม 📌ถ ้ ามรกต ชมน ้ าทะเลท่ีมีสีเขียวมรกต ท่ีเป็นส่ิงมหัศจรรยข์องทอ้งทะเลตรัง ซ่ึงเป็นหน่ึงในแห

ล่องท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นอนัซีนอินไทยแลนด์ ตั้งอยู่ บนเกาะมุก ทะเลตรัง วิธีเขา้ไปในถ ้ ามรกต 
ไกด์จะมีไฟฉายส่องทางลากคณะซ่ึงเกาะหลงักนัเขา้ไประยะทางประมาณ 80 เมตร ระหวา่งวา่ยน ้ ากนัเขา้
ไปก็จะมีนกัท่องเท่ียวร้องโฮกนัอยา่งสนุกสนาน ผา่นไปผา่นมา ก่อนท่ีจะไปถึงในถ ้าท่ี มีชายหาดขนาดเล็ก 

เล่นน ้า ถ่ายรูปได ้📌 ด าน ้ าบริเวณเกาะกระดาน น าท่านชมปะการังบริเวณเกาะกระดาน เกาะกระดาน ซ่ึง
เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามดว้ยบรรยากาศท่ีมีชายหาดเม็ดทรายขาวละเอียด น ้ าทะเลใส แค่ยืนมองลงไปจาก
บนเรือก็สามารถเห็นโคนปะการังไดแ้ลว้ครับ ท่ีเกาะกระดานแห่งน้ี จึงถูกคดัเลือกจากหอการคา้จงัหวดัตรัง
ใหเ้ป็นสถานท่ีจดทะเบียนใตน้ ้า หรือ งานววิาใตส้มุทร เป็นท่ีแรกของเมืองไทย และไดจ้ดัต่อเน่ืองกนัมาทุก
ปีในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ไกดจ์ะใหเ้วลาท่านพกัผอ่น เล่นน ้า ถ่ายรูป ไดต้ามอธัยาศยั 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที2่) บุฟเฟต์ (บนเรือใหญ่) 
จากนั้น 📌ด าน ้าอ่าวไผ ่ชมปะการังและชมปลาการ์ตูน   📌 ด าน ้าเกาะเชือก   ชมปลาเสือ ปลาการ์ตูน บริเวณเกาะ

เชือก เป็นเกาะท่ีท่านจะไดด้ าน ้าต้ืนดู ปะการัง นานาชนิดเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังแขง็ ปะการังสีอ่อน 
ดอกไมท้ะเล และกลัปังหา เป็นตน้ ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัความสมบรูณ์ของธรรมชาติในทะเลอนัดามนั 
สังเกตุไดจ้ากปะการังท่ีมีหลากหลาย นอกจากน้ียงัมีฝงูปลาเสือ และรังปลานิโมอีกดว้ยครับ ใหท้่านไดมี้
เวลาเล่นน ้า ด าดูปะการังอยา่งจุใจครับ 

15.30 น. เดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือหาดปากเมง เม่ือถึงท่าเรือปากเมง ให้ท่านเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายหรือจะมีเวลา
เลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นท่านท่ีเดินทางกลบัสู่ เมืองตรังท่ีพกั 

พกั เลือกทีพ่กัจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ  
ค ่า  (อิสระม้ือค ่า) 
เวลา วนัทีส่าม                                                                                                                                              (B/ - /-) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
ตามเวลา เจา้หน้าท่ีบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินตรัง/บขส.ตรัง โดยสวสัดิภาพพร้อมทั้ง

รอยยิม้และความประทบัใจ (โดยจะมีรถรับ – ส่ง ทุกไฟลบิ์น  ) 
เทีย่ว ตรัง  ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ 
 

โรงแรมศรีสมบูรณ์ 

ประเภทห้องพกั ราคา รูปห้องพกั 

 
 
 

STANDARD ROOM 
 

 

 
 
 

1,622.- 
 

 

 
 

TWIN ROOM 
 
 

 

 
 

1,622.- 
 

 

 

 
 

FAMILY ROOM (4 ท่าน) 

 
 

1,622.- 

 

 

 
**ส าหรับท่านที่เดนิทางมาเช็คอนิที่โรงแรมเอง ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 150 บาท** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่ารถรับส่งสนามบินตรัง-ท่ีพกั ตามไฟทเ์วลาบิน 
 ค่ารถรับส่งท่ีพกั-ท่าเรือปากเมง  
 ค่าเรือน าเท่ียวทะเลตรัง แบบจอยกรุ๊ป 
 ค่าอาหาร 3  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (2 ม้ือเชา้ท่ีโรงแรม+1 ม้ือเท่ียงบุฟเฟตใ์นวนัด าน ้า) 
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าหนา้กาก และชูชีพส าหรับเล่นน ้า 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่ร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีเรียกสั่งเอง เป็นตน้ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (จ่ายเพิ่ม 7% ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จ) 
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