
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอ่ง Unseen ทะเลตรงั 

ตอ้งมนตข์ลงัเกาะลนัตา  

 

Code: DSA_228   

11-13 เม.ย. 63   

ท่านละ 16,900.- 

✅ UNSEEN เมอืงตรงั ถ ้ามรกต” 

✅ ท่องทะเลตรงั ที่ เกาะมุก เกาะเชือก เกาะมา้ 

✅ ด าน ้ าชมปะการงั –เล่นน ้าบนหาดทรายขาว เกาะรอกใหญ ่และ เกาะรอกนอ้ย 

✅ชมววิทิวทศัน์บน เกาะลนัตา 

✅ น ้าพุรอ้นเค็ม Salt Spring มเีพียงไมก่ี่แห่งในโลก 

✅ พกั บนเกาะลันตา 2 คืน 

 



ท่อง Unseen ทะเลตรัง - ต้องมนต์ขลงัเกาะลนัตา 
  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย 

เดินทางวนัท่ี 11-13 เมษายน 2563 
วนัแรก กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-ตรัง-ทะเลตรัง-เล่นน า้-ด าน า้ชมปะการัง-เกาะมุก-ถ า้มรกต-สระมรกต-ลนัตา 

05.45  น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 (ผูโ้ดยสารในประเทศ) ชั้น 2 (ผูโ้ดยสารขาออก) เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยแอร์เอเซีย (กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 

07.55  น. ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD3241 

09.30 น. ถึงท่าอากาศยาน จ.ตรัง เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือปากเม็ง  

 นาํท่านลงเรือ SpeedBoat เพื่อท่องเที่ยว ทะเลตรัง 

 เดินทางถึง เกาะมุก นาํท่านว่ายนํ้าเขา้ชมถ ้ามรกต ถํ้าประหลาดท่ีซ่อนตวัอยูใ่จกลางเกาะ  1ใน Unseen in Thailand ที่ตอ้งสัมผสั
ดว้ยตวัท่านเอง 

 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (1) แบบปิคนิค 

บ่าย นาํท่านดาํนํ้าบริเวณ เกาะเชือก เกาะม้า (ข้ึนอยูก่บัสภาพนํ้าและอากาศ) ชมความงามของปะการัง  หลากหลายชนิด และฝูงปลา
ในแนวปะการังหลากหลายพนัธ์ุสีสันสวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่เกาะลนัตาใหญ่  กระบี่ 

 
 เดินทางถึงเกาะลนัตาใหญ่ แลว้นาํท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมบนเกาะลนัตา 

18.30น. บริการอาหารค า่ (2) จากนั้นเชิญพกัผ่อนกบับรรยากาศยามราตรีตามอธัยาศยั 

วนัที่ 2 เกาะรอกนอ้ย-เกาะรอกใหญ่ ดาํนํ้าชมปะการัง –เล่นนํ้า   

06.00น. บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00น. ลงเรือSpeedBoat เดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะรอก อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตาประกอบดว้ย2เกาะคือเกาะรอกนอกกบั

เกาะรอกในเป็นเกาะท่ีมีหาดทรายขาวสะอาดนํ้าทะเลใสมีหมู่ปะการังนํ้าต้ืนมากมายตลอดแนวหนา้หาดและร่องนํ้าของเกาะทั้ง
สองนาํท่านลงดาํนํ้าชมธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม 



 
 
 
 
 
 

12.00น. บริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิคนิค 

บ่าย  ช่วงบ่ายเชิญท่านพกัผ่อนเล่นนํ้ าบนหาดทรายขาวสะอาดซ่ึงเป็นเสน่ห์
ของเกาะรอก 

 สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเกาะลนัตาเขา้สู่ที่พกั 

18.30น. บริการอาหารค า่ (5) จากนั้นเชิญพกัผ่อนกบับรรยากาศยามราตรีตามอธัยาศยั 

วนัที่ 3 เกาะลนัตา-ประภาคาร-นํ้าพุร้อนเคม็ -กระบี่- กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  

06.00น. ต่ืนรับอรุณอนัสดใส บริการอาหารเช้า (7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลงัอาหารมีเวลาเป็นอิสระส่วนตวัเชิญท่านพกัผ่อนเล่น
นํ้าตามอธัยาศยั 

 นาํท่านเขา้สู่ อทช.หมู่เกาะลนัตา     ชมประภาคาร และทิวทศัที่สวยงาม โดยรอบ
อุทยานฯ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9)ณ.ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางเขา้สู่ อ.คลองท่อม 
  เดินทางสู่กระบี่ จาก เกาะลันตาใหญ่  รถลงเรือขนานยนตข์า้มสู่ เกาะลันตาน้อย แลว้เดินทางต่อเขา้กระบี่  
 นาํท่านชม น ้าพุร้อนเคม็  (ต.หว้ยนํ้าขาว) ท่ีน่ีเป็น Salt Spring หรือนํ้าพุร้อนท่ีมีความเคม็ซ่ึงมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น (อีก

แห่งหน่ึงคือท่ีสาธารณรัฐเชค็) นํ้าพุร้อนเคม็น้ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการผสมกนัของนํ้ าร้อนและนํ้ าทะเลในระดบัลึกลงไป
ในดิน ก่อนจะถูกดนัสู่ผิวดิน โดยท่ีน่ีมีบ่อนํ้าผุดที่เรียกว่า “บ่อแม่” เป็นบ่อตน้นํ้ า มีอุณหภูมิประมาณ 47 องศาเซลเซียส (ไม่
อนุญาตใหล้งแช่ ใหต้กัอาบเท่านั้น) และ “บ่อแฝด” ท่ีอยูเ่หนือบ่อแม่ข้ึนไปก็เป็นบ่อตน้นํ้ าท่ีห้ามลงแช่เช่นกนั บ่อเหล่าน้ีเป็น
บ่อธรรมชาติทั้งหมด 
 
 
 
 
 



 
17.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดกระบ่ี 

19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 3222  
20.25 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 16,900  
เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 14,700 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ  2,500 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนั อุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (หากอายเุกิน 76 ปี 
ข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม ์ (ในกรณีเดก็ทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ไดรั้บการคุม้ครอง) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมค่าเชา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หาก

แจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  
1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

   



หลกัฐานสาํคญัใชใ้นวนัเดินทาง  บตัรประชาชนตวัจริงหรือ สาํเนาสูติบตัร (ตวัจริง) 
 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วยยาประจาํตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดว่ายนํ้า,ชุดเล่นนํ้า  กางเกงขาสั้น   รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
 
การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่า

มดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ  
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 16  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การ

ก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนัเดินทาง 

หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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