
 

 

 

2TH070: ทวัรท์ะเลตรงั ถ ำ้มรกต ทะเลแหวก หำดไรเ่ลย ์4 วนั 2 คนื (VAN) 

 แผนกำรเดนิทำง 
 
 
 
 
20.00น. จดุนัดพบ : Big C Extra ลำดพรำ้ว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอำกำศ VIP รุน่

ใหม ่มุง่หนา้สู ่จ.ตรงั 
20.30น. ลอ้หมนุ !! หำกมำชำ้เกนิกวำ่นี ้ทำ่นจะตกทรปิ และไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ 

ไดท้ ัง้ส ิน้ 
 
 
 
06.30 น. เดนิทางถงึ จ.ตรงั 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) ณ รำ้นอำหำรอาหารเชา้เมอืงตรัง (ติม่ซ าเลศิรส หมยูา่งเมอืงตรัง
ทีข่ ึน้ชือ่) 
เดนิทางไป หำดปำกเมง จ.ตรัง 

09.30 น. น าทา่นลงเรอืใหญ ่ออกเดนิทางสู ่เกำะกระดำน 

ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันของภาคใต ้หรอื เกำะแหง่ควำมรกั และเป็นเกาะ

ทีส่วยทีส่ดุของจ.ตรัง เลน่น ้าพักผอ่นตามอัธยาศัย 

เดนิทางไป ถ ำ้มรกต (Unseen)ผจญภัยระหวา่งทางเขา้ถ ้าทีม่ดืสนทิคน้หาความหมายของถ ้า 

แสงจากภายนอกจะสะทอ้นกับน ้าภายในถ ้า ท าใหเ้ห็นน ้าเป็นสเีขยีวมรกต ดแูปลกตา และ

มหัศจรรยใ์นความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้ง เมือ่พน้ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึง่ จะเห็น

หาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูชนั น่ังเลน่น ้าได ้
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (2) แบบปิกนกิบนเรอื 

13.00 น. เดนิทางไป เกำะเชอืก เกาะแหง่ความประทับใจมริูล้มื 

  เดนิทางไป เกำะมำ้ชมความงามของปะการังออ่น ดอกไมน้ ้าและปลาสสีนัสวยงาม แหง่เกาะที่

  ไดช้ือ่วา่ม ีป่ำกลัปงัหำ หลากสทีีส่มบรูณ์สวยงามทีส่ดุแหง่ทอ้งทะเลตรัง ไดเ้วลาสมควร 

  เดนิทางกลับฝ่ัง 

  ระหวา่งเดนิทาง บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
19.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น (3) ณ หอ้งอำหำรของทีพ่กั 

พกั เลตรงัรสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ (4) ณ หอ้งอำหำรของทีพ่กั 

เดนิทางไป ถ ำ้เลเขำกอบ (Unseen) ใหท้า่นไดล้อ่งเรอืมดุถ ้า ชมหนิงอก หนิยอ้ยทีส่วยงาม 
ความน่าพศิวงของถ ้าแหง่นี้ 
ถ ำ้เลเขำกอบ ถ ้าทีม่คีวามมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีท่ าใหเ้กดิธารน ้าไหลตลอดถ ้าบนแผน่ดนิ 
มลีักษณะเป็นภเูขาผาหนิสงูชนัสลับซบัซอ้น  
เดนิทางไป อ ำเภอคลองทอ่ม 

10.00 น. เดนิทางไป สระน ำ้ผดุ สระแกว้ และ สระมรกต (Unseen) 

เดนิทางไป น ำ้ตกรอ้น (Unseen)ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิณ น ้าตกรอ้นทีม่จีดุก าเนดิ

วนัแรก กรงุเทพฯ - ตรงั 

วนัทีส่อง เกำะกระดำน - เกำะแหง่ควำมรกั - ถ ำ้มรกต - เกำะเชอืก - เกำะมำ้
  

 

วนัทีส่ำม ถ ำ้เลเขำกอบ - สระน ำ้ผดุ - สระแกว้ - สระมรกต - น ำ้ตกรอ้น - สสุำน
หอย 

 



 

 

 

ของแหลง่น ้าพรุอ้น บนยอดเขาไหลสูเ่บือ้งลา่งกัดเซาะหนิลดหลั่นลงมาเป็นน ้าตกรอ้นทีม่ี

อณุหภมูปิระมาณ 30 องศาเซลเซยีส ใหท้า่นได ้สมัผัสอาบน ้าแรแ่ชน่ ้ารอ้น 
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (5) ณ รำ้นอำหำร 

15.30 น. เดนิทางไป สสุำนหอย 75 ลำ้นปี 
สสุำนหอย 75 ลำ้นปี ตอ่มาธรณีวทิยาพสิจูนพ์บวา่อายปุระมาณ 40 แตช่าวบา้นยังคงเรยีก
สสุานหอย 75 ลา้นปี เกดิจากธาตหุนิปนูในน ้าทะเลหลอ่เป็นใตน้ ้า จนเป็นเนือ้เดยีวกัน เป็นลาน
หนิกวา้งใหญย่ืน่ลงไปในทะเลฟอสซลิล ์เป็นแผน่หนิหนาประมาณ 40 ซ.ม. มเีพยีง 3 แหง่ใน
โลก ไดแ้ก ่อเมรกิา ญีปุ่่ น ไทย 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น (6) ณ รำ้นอำหำร 

พัก Palm Paradise หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ (7) ณ รำ้นอำหำร 

08.30 น. เดนิทางไป ทะเลแหวก (Unseen)ทอ่งทะเลกระบี ่ลอ่งเรอืชมความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ

ของทะเลกระบี ่เชน่ เกำะไก ่เกำะทพั เกำะหมอ้ เชญิทา่นเลน่น ้า ด าน ้าชมปะการัง ฝงูปลา

ทะเลสสีนัสวยงามนานาชนดิ พักผอ่นบนชายหาดที ่ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้อยูก่ับสภาพ

น ้าและอากาศ) ทา่มกลางธรรมชาตอิันแสนบรสิทุธิ ์
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (8) ณ รำ้นอำหำร เดนิทางไป เกำะปอดะ 
13.30 น. เดนิทางไป ถ ำ้พระนำง หำดไรเ่รย ์ขึน้ชือ่เรือ่งกจิกรรมปีนหนา้ผา 
16.00 น. เดนิทางถงึฝ่ัง เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
19.30 น. อสิระ รบัประทำนอำหำรเย็น 

เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯ ประมาณต ี5 
สิน้สดุการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญท่ำ่น

ละ 
เด็กอำย ุ4-11 ปี  
รำคำทำ่นละ 

พกัเดีย่ว 

23-26 มกราคม 2563 8,900 8,700 2,000 

30 มกราคม -02 กมุภาพันธ ์2563 8,500 8,200 2,000 

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

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

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

27 กมุภาพันธ ์- 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 

วนัทีส่ ี ่ ทะเลแหวก -  เกำะไก ่- เกำะทพั - เกำะหมอ้ -  เกำะปอดะ - ถ ำ้พระ
นำง - หำดไรเ่รย ์- กรงุเทพฯ 

 



 

 

 

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 

 

รำยละเอยีดอตัรำคำ่บรกิำร 

 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั 

รำคำขึน้อยูก่บัชว่งเทศกำล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
รำคำ 

ผูใ้หญ ่พัก 2 ทา่น ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เด็ก พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ า่กวา่ 3-11 ปี 8,200 

เด็ก พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 8,200 

เด็ก พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) ราคาทา่นละ 7,500 

ผูใ้หญ ่พักเดีย่ว ราคาทา่นละ 2,000 

 
เง ือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 2,000 บำท 

*** เมือ่ช าระคา่มัดจ าแลว้ถอืวา่รับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 

สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัรำนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศVIP 9ทีน่ั่งพรอ้มน ้ามันและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 หอ้งพัก 2 คนื (หอ้งแอร ์พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
 ทัวรห์มูเ่กาะทะเลตรัง พรอ้มอปุกรณ์โดยเรอืใหญ ่
 ทัวรห์มูเ่กาะทะเลแหวก พรอ้มอปุกรณ์ 
 คา่ทีพั่ก 2 คนื 
 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ9มือ้ 

 คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ ึน้อยู่
กับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกันชวีติ 

 
อตัรำนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่ำ่ย 3% (ในกรณีขอใบก ำกบัภำษ)ี 



 

 

 

สิง่ทีค่วรน ำไป 

 ครมีกันแดด หมวก แวน่ตากันแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
 ผา้ขนหนู 
 ชดุล าลองส าหรับลอ่งเรอื 
 ของใชส้ว่นตัว 
 ยาประจ าตัว 
 กลอ้งถา่ยรปู 

เง ือ่นไขกำรจองและส ำรองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้
 
เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญหากทา่นไมส่ามารถทอ่งเทีย่วไดต้าม
เวลาหรอืสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่พรอ้มคณะทัวรท์า่นไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้คนืได ้
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตสุดุวสิยัเชน่การถกูปฎเิสธการเขา้
เมอืงการยกเลกิหรอืลา่ชา้ของเทีย่วบนิภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุัตเิหตตุา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้
ไดร้วมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำงของทำ่น 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทัวรม์าเต็มจ านวน
แลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลือ่นการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการ
เดนิทางได ้
 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู ้13 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 10 ทา่น 
 
 


