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บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด      ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06771        
183-185  ถนนสามเสน   ( ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม )  เขตพระนคร   

กรุงเทพฯ 10200
                          183-185Samsen Road,Pranakorn,Bangkok 10200 Tel.
02-280-0736-9,      Fax.02- 282- 4909 
                           www.roongruangtours2010.com                    / E-MAIL : 
roongruangtours@hotmail.com 
RT-S.14 AIR   ท่องทะเลตรัง     

       !  
     ท่องทะเลตรัง-ชมปะการังอ่อนหลากสีสันสวยงาม-ตื่นเต้นกับ

การเขาถ้ำมรกต- สนุกสนาน   
       กับการให้อาหารปลาการ์ตูน-นั่งเรือชมถ้ำเลเขากอบ-

ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ
สุดยอด  Unseen In Thailand

 กับ ถ้ำมรกตกลางทะเล 
                 ( ที่พักระดับมาตรฐานสากล  ที่ จ.ตรัง 2  คืน,)      

     รุ่งเรืองทัวร์ฯ  ขอนำท่านสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันเที่ยวทางทะเล
ตรัง  อันดามัน  เพชรน้ำเอกแห่งใหม่แห่งท้องทะเล  ที่เพรียบพร้อมด้วยความงามตาม
ธรรมชาติ  หาดทรายขาวละเอียด  น้ำใสสีฟ้า  ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการัง
ต่าง  ๆและล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามสัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่    อิ่ม
อร่อยกับอาหารทะเล  ปรุงรสสไตล์พื้นเมืองปักษ์ใต้   แสนอร่อย  สะดวกสบายกับที่พัก 
ระดับมาตรฐานสากล ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดโต้รุ่งมากมาย

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

เหิรฟ้า ท่องอันดามัน-ทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก-เที่ยวถ้ำเลเขากอบ
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โปรแกรมการท่องเที่ยว  ………..2559
วันแรก  สนามบินดอนเมือง  (  กรุงเทพฯ)  -ตรัง-น้ำตกโตนเต๊ะ-ผ้าทอบ้านนา
หมื่นศรี
07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2  ประตู 3  เคาร์เตอร์สายการบิน ไทย
แอร์เอเชีย 
08.00 น. เหิรฟ้าสู่  สนามบิน  จ.ตรัง  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่ 
FD3241 
09.25 น. ถึงสนามบิน จ.ตรัง นำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางสู่ ตัวเมือง ตรัง
..........น. นำท่านเข้าที่พัก  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา   /  www.thumrin.com   

หรือ
โรงแรมเปิดใหม่   ECO INN  TRANG  /  www.ecoinnhotel.com 
เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดลำลอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ชื่อดัง   ณ สวนอาหารบ้านสุวิมล  
ยำผักกูด  /  ปลาสามรส  /  แกงเลียงกุ้งสด  /  ผัดบล็อกเคอรี่กุ้ง  /  ผัดกุ้งกะปิ

สะตอ / ปูผัดผง
กะหรี่ แกงจืดเต้าหู้หมูสับ / ข้าว / ผลไม้รวม

บ่าย เดินทางสู่น้ำตกโตนเต๊ะ  สนุกสนานกับน้ำตกที่สวยงาม 
.........น. นำท่านเดินทางสู่บ้านนาหมื่นศรี  อิสระช้อปปิ้งสินค้าผ้าทอมือ ผ้าไหม ฯลฯ
17.00 น. เดินทางกลับ
18.30 น. บริการอาหารเย็น  ณ   ร้านอาหารอิ่มอร่อยกับอาหารจีน  ณ  ภัตตาคาร 

ใจกลางเมืองตรัง
วันที่สอง  หาดปากเม็ง-ท่องทะเลตรัง-เกาะเชือก-เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   พร้อมบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของที่พัก  หลัง

อาหารเปลี่ยนเป็นชุดเล่นน้ำ 
บริการผ้าเช็ดตัว สำหรับเล่นน้ำทะเล

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเม็ง อ.สิเกา 
09.30 น. นำท่านลงเรือไม้ลำใหญ่  ท่องทะเลอันดามัน   เดินทางชมความงาม

ธรรมชาติของทะเลตรัง    เที่ยวเกาะมุก  นำท่านชมถ้ำมรกดที่สวยงามขึ้น
ชื่อของ  จ.ตรัง  พบความแปลกใหม่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำ  พบกับโลกใหม่
มีชายหาด  ต้นไม้ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน   ดูลักษณะคล้ายกับปล่อง
ภูเขา   เดินทางสู่เกาะกระดาน   ชมชายหาดบนเกาะกระดานที่มีความ
สวยงาม  ขาวดุจผงแป้ง

12.00 น. !บริการอาหารกลางวันบุปเฟต์ บนเรือ

http://www.thumrin.com%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 

บ่าย หลังอาหารให้ท่านเดินทางสู่เกาะเชือก พิสูจน์โลกใต้ทะเล ชมธรรมชาติใต้
น้ำ   ได้เวลาพอสมควรนำท่านชมความสวยงามของปะการังอ่อนชนิดต่าง 
ๆล้อมรอบด้วยฝูงปลาสีสันสวยงาม  บริเวณแหลมกวนอิม  และอ่าวกวนตง 
ที่เกาะไหง  

16.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดปากเม็ง   เดินทางเข้าสู่
ฝั่ง

18.00 น. บริการอาหารเย็น  ณ  ร้านอาหาร  ที่ปากเม็งรีสอร์ท   หลังอาหารเดินทางสู่ 
พักที่   โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา    ระดับมาตรฐาน  หรือ  ECO  INN  
TRANG  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

วันที่สาม ตรัง-ห้วยยอด-ล่องเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ-ช้อปปิ้งสินค้า  OTOP-สนามบิน
ตรัง

07.00 น. ! บริการอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ห์  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระพักผ่อน เล่นน้ำหรือพักผ่อนในที่พักตามอัธยาศัย

10.00 น. CHECK  OUT  พร้อมออกจากที่พัก  นำท่านแวะซื้อของฝากที่ขึ้นหมูย่าง
เมืองตรัง ชมและเละเลือกชิมเค้กรสเลิศ

11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการนั่งเรือท้องแบน  (นั่งลำละ5 ท่าน)  เที่ยวชมถ้ำเล

เขากอบ  ภูเขาหินปูนมีสายน้ำไหลล้อมรอบและไหลผ่านภูเขาให้ท่านได้
เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือเข้าชมถ้ำน้อยใหญ่ภายในถ้ำ  กระแสน้ำไหล
เรียดคลอดระยะทางเกือบ4 กม. ชมถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำเจ้าสาว  ถ้ำ
ท้องพระโรง  ฯ  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่จังหวัด  ตรัง   แวะซื้อ  ของฝาก
อาทิ เค้กเมืองตรัง ผลิตภัณฑ์ ไม้หอมเทพทาโร สินค้า OTOP อาทิ  สเปรย์
ไล่ยุง  ฯลฯ

14.00 น. ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
15.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

เที่ยวบินที่ FD 3244
16.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯพร้อมความประทับใจ
                  *****************************************************

           อัตราค่าบริการ                              ราคาผู้ใหญ่   ท่านละ    
15,900 บาท
                                                              ราคาเด็ก       ท่านละ    
13,900   บาท



สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ 
รองเท้าฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบ
ของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท )

อัตราดังกล่าวรวม
1. ค่าเรือ ไม้ลำใหญ่ joy tour  
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศD4D
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม

                        4.    ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตาฐาน ชั้นหนึ่ง  2 คืน    
                        5.  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                        6.   ค่าเรือท้องแบนเข้าถ้ำเลเขากอบ
                        7. ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว

8.  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท
9. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด

-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู 
(บัญชีออมทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี

ออมทรัพย์)
โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ

รายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะ

หักไว้ 25% ของราคาทัวร์ 
3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 

บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
4. โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเหมาะสม



 

ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
5. บัตรซื้อแล้ว ไม่รับคืน


