
 

 

2TH070: ทวัรท์ะเลตรงั ถ า้มรกต ทะเลแหวก หาดไร่เลย ์4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 
20.00น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า

สู ่จ.ตรงั 
20.30น. ล้อหมนุ !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
 
 
06.30 น. เดนิทางถงึ จ.ตรงั 

รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารอาหารเชา้เมอืงตรงั (ติม่ซ าเลศิรส หมยูา่งเมอืงตรงัทีข่ ึน้ชื่อ) 
เดนิทางไป หาดปากเมง จ.ตรงั 

09.30 น. น าท่านลงเรอืใหญ่ ออกเดนิทางสู ่เกาะกระดาน 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลอนัดามนัของภาคใต้ หรอื เกาะแห่งความรกั และเป็นเกาะทีส่วย
ทีสุ่ดของจ.ตรงั เล่นน ้าพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เดนิทางไป ถ า้มรกต (Unseen)ผจญภยัระหวา่งทางเขา้ถ ้าทีม่ดืสนิทคน้หาความหมายของถ ้า แสงจาก
ภายนอกจะสะทอ้นกบัน ้าภายในถ ้า ท าใหเ้หน็น ้าเป็นสเีขยีวมรกต ดแูปลกตา และมหศัจรรยใ์นความ
สวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสร้าง เมื่อพน้ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึ่ง จะเหน็หาดทรายขาวสะอาด
ลอ้มรอบดว้ยหน้าผาสงูชนั นัง่เล่นน ้าได ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (2) แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 น. เดนิทางไป เกาะเชือก เกาะแห่งความประทบัใจมริูล้มื 
  เดนิทางไป เกาะม้าชมความงามของปะการงัอ่อน ดอกไมน้ ้าและปลาสสีนัสวยงาม แห่งเกาะทีไ่ดช้ื่อวา่
  ม ีป่ากลัปังหา หลากสทีีส่มบรูณ์สวยงามทีสุ่ดแห่งทอ้งทะเลตรงั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัฝ ัง่ 
  ระหวา่งเดนิทาง บรกิารอาหารวา่งและเครื่องดื่ม และน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 
19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 

พกั เลตรงัรสีอรท์ หรือเทียบเท่า 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
เดนิทางไป ถ า้เลเขากอบ (Unseen) ใหท้่านไดล้่องเรอืมุดถ ้า ชมหนิงอก หนิยอ้ยทีส่วยงาม ความน่า
พศิวงของถ ้าแห่งนี้ 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ตรงั 

วนัท่ีสอง เกาะกระดาน - เกาะแห่งความรกั - ถ า้มรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า  
 

วนัท่ีสาม ถ า้เลเขากอบ - สระน ้าผดุ - สระแก้ว - สระมรกต - น ้าตกร้อน - สสุานหอย 
 



 

 

ถ ้าเลเขากอบ ถ ้าทีม่คีวามมหศัจรรย์ของธรรมชาต ิทีท่ าใหเ้กดิธารน ้าไหลตลอดถ ้าบนแผน่ดนิ มลีกัษณะเป็นภเูขาผา
หนิสงูชนัสลบัซบัซอ้น  
เดนิทางไป อ าเภอคลองท่อม 

10.00 น. เดนิทางไป สระน ้าผดุ สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) 
เดนิทางไป น ้าตกร้อน (Unseen)ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิณ น ้าตกรอ้นทีม่จีุดก าเนิดของ
แหล่งน ้าพุรอ้น บนยอดเขาไหลสู่เบือ้งล่างกดัเซาะหนิลดหลัน่ลงมาเป็นน ้าตกรอ้นทีม่อุีณหภมูปิระมาณ 
30 องศาเซลเซยีส ใหท้่านได ้สมัผสัอาบน ้าแร่แช่น ้ารอ้น 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 

15.30 น. เดนิทางไป สสุานหอย 75 ล้านปี 
สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวทิยาพสิจูน์พบว่าอายุประมาณ 40 แต่ชาวบา้นยงัคงเรยีกสสุานหอย 75 ลา้นปี เกดิ
จากธาตุหนิปนูในน ้ าทะเลหล่อเป็นใตน้ ้า จนเป็นเนื้อเดยีวกนั เป็นลานหนิกวา้งใหญ่ยืน่ลงไปในทะเลฟอสซลิล์ เป็นแผน่
หนิหนาประมาณ 40 ซ.ม. มเีพยีง 3 แห่งในโลก ไดแ้ก ่อเมรกิา ญีปุ่น่ ไทย 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหาร 
พกั Palm Paradise หรอืเทยีบเท่า 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (7) ณ ร้านอาหาร 
08.30 น. เดนิทางไป ทะเลแหวก (Unseen)ท่องทะเลกระบี ่ล่องเรอืชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเล

กระบี ่เช่น เกาะไก่ เกาะทพั เกาะหม้อ เชญิท่านเลน่น ้า ด าน ้าชมปะการงั ฝงูปลาทะเลสสีนัสวยงาม
นานาชนิด พกัผ่อนบนชายหาดที ่ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้อยูก่บัสภาพน ้าและอากาศ) ท่ามกลาง
ธรรมชาตอินัแสนบรสิุทธิ ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร เดนิทางไป เกาะปอดะ 
13.30 น. เดนิทางไป ถ า้พระนาง หาดไร่เรย ์ขึน้ชื่อเรื่องกจิกรรมปีนหน้าผา 
16.00 น. เดนิทางถงึฝ ัง่ เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
19.30 น. อิสระ รบัประทานอาหารเยน็ 

เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯ ประมาณต ี5 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

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

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

วนัท่ีส่ี ทะเลแหวก -  เกาะไก่ - เกาะทพั - เกาะหม้อ -  เกาะปอดะ - ถ า้พระนาง - หาดไร่เรย ์- 
กรงุเทพฯ 

 



 

 

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

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

27 กุมภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

05-08 มนีาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

12-15 มนีาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

19-22 มนีาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

26-29 มนีาคม 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 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 
ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 8,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 8,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 7,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 2,000 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP 9ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 หอ้งพกั 2 คนื (หอ้งแอร ์พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 



 

 

 ทวัรห์มู่เกาะทะเลตรงั พรอ้มอุปกรณ์โดยเรอืใหญ่ 
 ทวัรห์มู่เกาะทะเลแหวก พรอ้มอุปกรณ์ 
 ค่าทีพ่กั 2 คนื 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ9มือ้ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

 ครมีกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ผา้ขนหนู 
 ชุดล าลองส าหรบัล่องเรอื 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรปู 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 



 

 

4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

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

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


