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2TH070: ทวัร์ทะเลตรัง ถ า้มรกต ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ 4 วัน 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 
20.00น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.

ตรัง 
20.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

 
 
06.30 น. เดนิทางถึง จ.ตรัง 

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารอาหารเช้าเมืองตรัง (ติม่ซ าเลิศรส หมยูา่งเมืองตรังท่ีขึน้ช่ือ) 
เดนิทางไป หาดปากเมง จ.ตรัง 

09.30 น. น าทา่นลงเรือใหญ่ ออกเดนิทางสู่ เกาะกระดาน 

ชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลอนัดามนัของภาคใต้ หรือ เกาะแห่งความรัก และเป็นเกาะท่ีสวยท่ีสดุ
ของจ.ตรัง เล่นน า้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เดนิทางไป ถ า้มรกต (Unseen)ผจญภยัระหวา่งทางเข้าถ า้ท่ีมืดสนิทค้นหาความหมายของถ า้ แสงจาก
ภายนอกจะสะท้อนกบัน า้ภายในถ า้ ท าให้เห็นน า้เป็นสีเขียวมรกต ดแูปลกตา และมหศัจรรย์ในความ
สวยงามท่ีธรรมชาตไิด้บรรจงสร้าง เม่ือพ้นปากถ า้ออกมาอีกด้านหนึง่ จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบ
ด้วยหน้าผาสงูชนั นัง่เลน่น า้ได้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบปิกนิกบนเรือ 
13.00 น. เดนิทางไป เกาะเชือก เกาะแหง่ความประทบัใจมิรู้ลืม 
  เดนิทางไป เกาะม้าชมความงามของปะการังออ่น ดอกไม้น า้และปลาสีสนัสวยงาม แห่งเกาะท่ีได้ช่ือว่า
  มี ป่ากัลปังหา หลากสีท่ีสมบรูณ์สวยงามท่ีสดุแหง่ท้องทะเลตรัง ได้เวลาสมควรเดนิทางกลบัฝ่ัง 
  ระหวา่งเดนิทาง บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม และน าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 

พัก เลตรังรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

เดนิทางไป ถ า้เลเขากอบ (Unseen) ให้ทา่นได้ล่องเรือมดุถ า้ ชมหินงอก หินย้อยท่ีสวยงาม ความนา่พิศวง
ของถ า้แหง่นี ้

วันแรก กรุงเทพฯ - ตรัง 

วันที่สอง เกาะกระดาน - เกาะแห่งความรัก - ถ า้มรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า  
 

วันที่สาม ถ า้เลเขากอบ - สระน า้ผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น า้ตกร้อน - สุสานหอย 
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ถ า้เลเขากอบ ถ ้าทีมี่ความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ทีท่ าใหเ้กิดธารน ้าไหลตลอดถ ้าบนแผ่นดิน มีลกัษณะเป็นภูเขาผาหิน
สูงชนัสลบัซบัซ้อน  

เดนิทางไป อ าเภอคลองท่อม 
10.00 น. เดนิทางไป สระน า้ผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) 

เดนิทางไป น า้ตกร้อน (Unseen)ชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาต ิณ น า้ตกร้อนท่ีมีจดุก าเนิดของแหลง่
น า้พรุ้อน บนยอดเขาไหลสูเ่บือ้งลา่งกดัเซาะหินลดหลัน่ลงมาเป็นน า้ตกร้อนท่ีมีอณุหภมูิประมาณ 30 องศา
เซลเซียส ให้ทา่นได้ สมัผสัอาบน า้แร่แชน่ า้ร้อน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 

15.30 น. เดนิทางไป สุสานหอย 75 ล้านปี 
สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายปุระมาณ 40 แต่ชาวบา้นยงัคงเรียกสสุานหอย 75 ลา้นปี เกิด
จากธาตหิุนปนูในน ้าทะเลหล่อเป็นใตน้ ้า จนเป็นเนือ้เดียวกนั เป็นลานหินกวา้งใหญ่ยืน่ลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหิน
หนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ไดแ้ก่ อเมริกา ญี่ปุ่ น ไทย 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหาร 

พกั Palm Paradise หรือเทียบเท่า 
 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ร้านอาหาร 

08.30 น. เดนิทางไป ทะเลแหวก (Unseen)ทอ่งทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆของทะเลกระบี่ 
เชน่ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญทา่นเลน่น า้ ด าน า้ชมปะการัง ฝงูปลาทะเลสีสนัสวยงามนานาชนิด 
พกัผอ่นบนชายหาดท่ี ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้อยู่กบัสภาพน า้และอากาศ) ทา่มกลางธรรมชาตอินัแสน
บริสทุธ์ิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร เดนิทางไป เกาะปอดะ 
13.30 น. เดนิทางไป ถ า้พระนาง หาดไร่เรย์ ขึน้ช่ือเร่ืองกิจกรรมปีนหน้าผา 
16.00 น. เดนิทางถึงฝ่ัง เตรียมตวัเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
19.30 น. อิสระ รับประทานอาหารเยน็ 

เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5 
สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

วันที่ส่ี ทะเลแหวก -  เกาะไก่ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ -  เกาะปอดะ - ถ า้พระนาง - หาดไร่เรย์ - 
กรุงเทพฯ 
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23-26 มกราคม 2563 8,900 8,700 2,000 
30 มกราคม -02 กมุภาพนัธ์ 2563 8,500 8,200 2,000 

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

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

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

27 กมุภาพนัธ์ - 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 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 8,200 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 8,200 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 7,500 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 2,000 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 
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สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP 9ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 ห้องพกั 2 คืน (ห้องแอร์ พกัห้องละ 2 ทา่น) 

 ทวัร์หมูเ่กาะทะเลตรัง พร้อมอปุกรณ์โดยเรือใหญ่ 

 ทวัร์หมูเ่กาะทะเลแหวก พร้อมอปุกรณ์ 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ9มือ้ 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ผ้าขนหน ู
 ชดุล าลองส าหรับล่องเรือ 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 

เงื่อนไขการเดนิทาง 
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1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 
 

 


