แพ็คเกจถูกสุ ด ๆ ท่ องทะเลตรัง สวรรค์ แห่ งอันดามันใต้ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 4 เกาะ พร้ อม
พักผ่ อนชายหาดบนเกาะกระดาน เกาะมุก ถา้ มรกต เกาะเชือก เกาะม้ า
กาหนดการเดินทาง เดินทางได้ ทุกวัน
วันแรก
08.30 น.

เมืองตรัง - เกาะกระดาน

(- / L / D )

คณะเดินทางถึง จ.ตรัง โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเที่ยวสนุกทัวร์ คอยต้ อนรับท่าน

09.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ อ.กันตัง ท่ าเทียบเรือควนตุ้งกู เตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง

10.00 น.

ถึงท่าเรื อ ควนตุ้งกู ลงเรื อเดินทางสูเ่ กาะกระดาน เกาะที่มีความสาคัญที่ใช้ เป็ นสถานที่จดั งานวิวาห์ใต้ สมุทรแห่งเดียวของโลก

11.00 น.

ลงทะเบียนเข้ าที่พกั จัดเก็บสัมภาระ เปลีย่ นชุดเตรี ยมตัวดาน ้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้ านอาหารของรี สอร์ ท หลังอาหารให้ ทา่ นดาน ้าชมปะการังหน้ าเรี สอร์ ท
สัมผัสกับปะการังหลากชนิด และเล่นน ้าบริ เวณชายหาดของเกาะกระดาน และพักผ่อนบริ เวณชายหาดบนเกาะกระดาน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
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วันทีส่ อง เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้ า – ถา้ มรกต
08.00 น.
09.30 น.

( B / -L / D )

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า.…รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
นาท่านออกจากเกาะกระดานเพื่อไปดาน ้าดูปะการังน ้าตื ้นที่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสนั และปลาการ์ ตนู มากมาย
ที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน ได้ เวลาพอสมควรเดินทางสู่ เกาะม้ า เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดาน ้า

ดูปะการังดอกไม้

ทะเล หลายชนิด ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ ทะเล ที่ถือได้ วา่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยูม่ าก
12.00 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (4) บนเรือ
มุง่ หน้ าสู่ เกาะมุก

“ถา้ มรกต” ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้ างความงดงามเอาไว้

ค้ นหาที่มาของชื่อถ ้า ลอยตัวฝ่ าความ

มืดเข้ าสูด่ ้ านในภูเขากลางทะเล จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั ที่เกาะกระดาน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยริ มชายหาด
พร้ อมทังถ่
้ ายรูปเก็บภาพบรรยากาศทะเล
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารของรีสอร์ ท ( 5) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม เกาะกระดาน – เมืองตรัง
08.00 น.

(B/-/-)

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า.…รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท หลังอาหารเช้าเดินชมบรรยากาศ บริ เวณ ที่พกั เก็บ
ภาพบรรยากาศความประทับใจต่าง ๆ ก่อนที่จะอาลาเกาะแห่งนี้ จัดเตรี ยมสัมภาระให้พร้อม เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับ

09.00 น.

11.00 น.

ออกจากเกาะกระดาน มุง่ หน้ าสูท่ า่ เรื อควนตุ้งกู
ถึงตัวเมืองตรังโดยสวัสดิภาพพร้ อมทังรอยยิ
้
้มและความประทับใจ
*********************************************** สิน
้ สุดโปรแกรมการเดินทาง *****************************************

โปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
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อัตราค่ าบริการ
สถานที่พัก
พักกระดาน บีช รี สอร์ ท (เกาะกระดาน)

ราคาต่ อท่ าน
ห้ องแอร์ 4,400.พัดลม 3,800.-

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวมรายการดังนี ้








ที่พกั 2 คืน
อาหาร 6 มื ้อ
รถรับ-ส่งระหว่าง ตัวเมืองตรัง – ท่าเรื อควนตุ้งกู
เรื อนาเที่ยวท่องทะเลตรัง ถ ้ามรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้ า พร้ อมไกด์
อุปกรณ์ดาน ้า พร้ อมชูชีพ
ค่าธรรมเนียมการเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ
ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวมรายการดังนี ้



ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%และภาษี หกั ณ ที่จ่าย
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว , ค่าอาหารนอกรายการ หรื อสัง่ เอง
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