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2TH070: ทัวรท์ะเลตรัง ถ ำ้มรกต ทะเลแหวก หำดไร่เลย ์4 วัน 2 คนื (VAN) 

 แผนกำรเดินทำง 
 

 

 

 
20.00น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่จ.

ตรัง 
20.30น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

 
 
06.30 น. เดินทางถึง จ.ตรัง 

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) ณ ร้ำนอำหำรอาหารเชา้เมอืงตรงั (ติ่มซ  าเลิศรส หมยู่างเมืองตรงัท่ีขึน้ช่ือ) 
เดินทางไป หำดปำกเมง จ.ตรงั 

09.30 น. น าท่านลงเรือใหญ่ ออกเดนิทางสู ่เกำะกระดำน 

ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลอนัดามนัของภาคใต ้หรือ เกำะแห่งควำมรัก และเป็นเกาะท่ีสวยท่ีสดุ
ของจ.ตรงั เลน่น า้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เดินทางไป ถ ำ้มรกต (Unseen)ผจญภยัระหวา่งทางเขา้ถ า้ท่ีมืดสนิทคน้หาความหมายของถ า้ แสงจาก
ภายนอกจะสะทอ้นกบัน า้ภายในถ า้ ท าใหเ้หน็น า้เป็นสเีขยีวมรกต ดแูปลกตา และมหศัจรรยใ์นความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้ง เมื่อพน้ปากถ า้ออกมาอีกดา้นหนึง่ จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบ
ดว้ยหนา้ผาสงูชนั นั่งเลน่น า้ได ้

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (2) แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 น. เดินทางไป เกำะเชอืก เกาะแห่งความประทบัใจมิรูล้ืม 
  เดินทางไป เกำะม้ำชมความงามของปะการงัออ่น ดอกไมน้  า้และปลาสีสนัสวยงาม แหง่เกาะท่ีไดช่ื้อวา่
  มี ป่ำกัลปังหำ หลากสีท่ีสมบรูณส์วยงามท่ีสดุแห่งทอ้งทะเลตรงั ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัฝ่ัง 
  ระหวา่งเดินทาง บริการอาหารวา่งและเครื่องดื่ม และน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
19.00 น. รับประทำนอำหำรเยน็ (3) ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั 

พัก เลตรังรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ตรัง 

วันทีส่อง เกำะกระดำน - เกำะแห่งควำมรัก - ถ ำ้มรกต - เกำะเชอืก - เกำะม้ำ  
 

วันทีส่ำม ถ ำ้เลเขำกอบ - สระน ำ้ผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น ำ้ตกร้อน - สุสำนหอย 
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07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (4) ณ ห้องอำหำรของทีพ่ัก 

เดินทางไป ถ ำ้เลเขำกอบ (Unseen) ใหท้่านไดล้อ่งเรือมดุถ า้ ชมหินงอก หินยอ้ยท่ีสวยงาม ความน่าพิศวง
ของถ า้แห่งนี ้
ถ า้เลเขากอบ ถ ำ้ทีม่คีวำมมหศัจรรยข์องธรรมชำต ิทีท่  ำใหเ้กิดธำรน ำ้ไหลตลอดถ ำ้บนแผน่ดนิ มลีกัษณะเป็นภูเขำผำหิน
สูงชนัสลบัซบัซอ้น  

เดินทางไป อ ำเภอคลองท่อม 
10.00 น. เดินทางไป สระน ำ้ผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) 

เดินทางไป น ำ้ตกร้อน (Unseen)ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ณ น า้ตกรอ้นท่ีมจีดุก  าเนิดของแหลง่
น า้พรุอ้น บนยอดเขาไหลสูเ่บือ้งลา่งกดัเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน า้ตกรอ้นท่ีมีอณุหภมูิประมาณ 30 องศา
เซลเซียส ใหท้่านได ้สมัผสัอาบน า้แรแ่ชน่  า้รอ้น 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (5) ณ ร้ำนอำหำร 

15.30 น. เดินทางไป สุสำนหอย 75 ล้ำนปี 
สุสานหอย 75 ล้านปี ตอ่มำธรณีวทิยำพิสูจนพ์บว่ำอำยปุระมำณ 40 แตช่ำวบำ้นยงัคงเรยีกสุสำนหอย 75 ลำ้นปี เกิด
จำกธำตหุินปนูในน ำ้ทะเลหลอ่เป็นใตน้ ำ้ จนเป็นเนือ้เดยีวกนั เป็นลำนหินกวำ้งใหญ่ยืน่ลงไปในทะเลฟอสซิลล ์เป็นแผน่หิน
หนำประมำณ 40 ซ.ม. มเีพยีง 3 แห่งในโลก ไดแ้ก่ อเมรกิำ ญีปุ่่ น ไทย 

18.00 น. รับประทำนอำหำรเยน็ (6) ณ ร้ำนอำหำร 

พกั Palm Paradise หรอืเทยีบเท่ำ 
 

 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (7) ณ ร้ำนอำหำร 

08.30 น. เดินทางไป ทะเลแหวก (Unseen)ท่องทะเลกระบ่ี ลอ่งเรอืชมความงามของเกาะแกง่ตา่งๆของทะเลกระบ่ี 
เช่น เกำะไก่ เกำะทัพ เกำะหม้อ เชิญท่านเลน่น า้ ด  าน า้ชมปะการงั ฝงูปลาทะเลสีสนัสวยงามนานาชนิด 
พกัผอ่นบนชายหาดท่ี ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้อยู่กบัสภาพน า้และอากาศ) ท่ามกลางธรรมชาติอนัแสน
บริสทุธ์ิ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (8) ณ ร้ำนอำหำร เดนิทางไป เกำะปอดะ 
13.30 น. เดินทางไป ถ ำ้พระนำง หำดไร่เรย ์ขึน้ช่ือเรื่องกิจกรรมปีนหนา้ผา 
16.00 น. เดินทางถึงฝ่ัง เตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
19.30 น. อสิระ รับประทำนอำหำรเยน็ 

เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5 
สิน้สดุการใหบ้ริการ 

วันทีส่ี่ ทะเลแหวก -  เกำะไก่ - เกำะทัพ - เกำะหม้อ -  เกำะปอดะ - ถ ำ้พระนำง - หำดไร่เรย ์- 
กรุงเทพฯ 
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*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำย ุ4-11 ปี  
รำคำท่ำนละ 

พักเดี่ยว 

23-26 มกราคม 2563 8,900 8,700 2,000 
30 มกราคม -02 กมุภาพนัธ ์2563 8,500 8,200 2,000 

07-10 กมุภาพนัธ ์2563 8,900 8,700 2,000 

13-16 กมุภาพนัธ ์2563 8,500 8,200 2,000 

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 8,500 8,200 2,000 

27 กมุภาพนัธ ์- 01 มีนาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

05-08 มีนาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

12-15 มีนาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

19-22 มีนาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

26-29 มีนาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

03-06 เมษายน 2563 8,900 8,700 2,000 

10-13 เมษายน 2563 8,900 8,700 2,000 

11-14 เมษายน 2563 8,900 8,700 2,000 

16-19 เมษายน 2563 8,500 8,200 2,000 

23-26  เมษายน 2563 8,500 8,200 2,000 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 8,900 8,700 2,000 

07-10 พฤษภาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

14-17 พฤษภาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

 
รำยละเอยีดอัตรำค่ำบริกำร 

 

ลักษณะกำรเขำ้พกั 
รำคำขึน้อยู่กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเริ่มตน้) 
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เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 8,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 8,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่ีเตยีง) ราคาท่านละ 7,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 2,000 

 

เงือ่นไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช  าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP 9ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 หอ้งพกั 2 คืน (หอ้งแอร ์พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ทวัรห์มูเ่กาะทะเลตรงั พรอ้มอปุกรณโ์ดยเรือใหญ่ 

 ทวัรห์มูเ่กาะทะเลแหวก พรอ้มอปุกรณ ์

 คา่ท่ีพกั 2 คืน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ9มือ้ 

 คา่มคัคเุทศกน์  าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
× ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหักณทีจ่่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 

 
สิ่งทีค่วรน ำไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
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 ผา้ขนหน ู
 ชดุล  าลองส  าหรบัลอ่งเรือ 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงือ่นไขกำรจองและส ำรองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ  าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ  านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ  าคนืได ้
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุตัิเหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ  าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ  านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 8 ท่าน 
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3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 10 ท่าน 
 

 


