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วันแรก

กรุงเทพฯ-กระบี่

18.00น.
19.00น.

พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวนั ฝัง่ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าทีโ่ คล่าทัวร์
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตูป้ รับอากาศ ออกเดินทางสู ่ จ.ตรัง รับประทานอาหารคา่ (1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่สอง

กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ <Unseen in Thailand>ทะเลแหวก

06.00 น.
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านท่องทะเลกระบีส่ ู ่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ทีม่ คี วาม
งามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะ
ปอดะใน หรือ เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ
รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสนั สวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ หาดไร่เลย์ ณ ร้านอาหารLASTBAR
แล ้วเดินทางสู ่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสนั
จากนัน้ นาท่านชมความอัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสร้างสรรค์สนั ทรายแหวก
กลางนา้ ทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพ
ความประทับใจ แล ้วเดินทางสู ่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่ าและ
เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้าพระนาง ทีม่ ชี ่อื เสียง
ด้านหน้าคือ ชายหาดแล ้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูท่ า่ เรือ
ถึงท่าเรือให้ทา่ นทาธุระส่วนตัวจากนัน้ เดินทางสู ่ จ.ตรัง นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั อิสระพักผ่อน
นาท่านเดินทางสู ่ ถนนคนเดินหน้าสถานี รถไฟตรัง อิสระให้ทา่ นได้ช็อปปิ้ งกับสินค้าต่างๆมากมายพร้อมชิมอาหารพื้นเมืองนานาชนิ ด (อิสระ
อาหารคา่ )เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ ง
เหมาะสมกับเวลานาทุกท่านเดินทางเข้าสูท่ ่พี กั ราตรีสวัสดิ์
(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

12.00น.
บ่าย

16.00 น.
19.00 น.
21.00 น.
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วันที่สาม

ตรัง-เกาะมุก-ถา้ มรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก

07.00 น.
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝัง่ อันดามัน
ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุง่ สู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ามรกต
(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความ
เร้นลับทีน่ ่าอัศจรรย์ภายในถา้ มรกต ทีจ่ ะนาไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ทีถ่ กู รายล้อมไปด้วย
มวลหมูแ่ มกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน
มุง่ สู่เกาะกระดาน พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(5)แบบบุฟเฟ่ บนเรือ
ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จดั งานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของ
ชายหาดขาว นา้ ใสและธรรมชาติอนั บริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมูป่ ะการังตลอดจน
สัมผัสฝูงปลา ทีม่ าคอยต้อนรับ
นาท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสนั
และสัตว์ทะเลนานาชนิด
เหมาะสมกับเวลานาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนัน้ เดินทางกลับสู่ตวั เมืองตรัง เดินทางกลับสู่ทพ่ี กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตลาดเทศบาลเมืองตรัง อิสระเลือกซื้อสินค้าของใกนานาชนิด พร้อมอิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินค้า
เหมาะสมกับเวลานาทุกท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั
(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.
15.30 น.
18.00 น.
20.00 น.

วันที่ส่ี
07.00 น.
08.00น.

12.00น.
บ่าย
19.00 น.

วันห้า
05.30น.

หมายเหตุ

ล่องเรือชมถา้ เลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี -พระธาตุไชยา
รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
อาลาทีพ่ กั แวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง ณ ร้านเค้กสายใจ จากนัน้ นาคณะ
เดินทางสู่ถ้าเลเขากอบ ลงเรือล่องไปตามลาคลอง เข้าสู่ภายในถา้ เพือ่ ชมความงาม ของหิน
งอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถา้ มากมาย เช่น ถา้ คนธรรพ์ ถา้ รากไทร สนุกสนานกับการ
ชมถา้ ลอดทีม่ คี วามยาวถึง 350 เมตร ( ถา้ เล เขากอบ จาเป็ นต้องนัง่ เรือท้องแบน เป็ นถา้ ที่
อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงทีต่ ่นื เต้น
ทีส่ ุดเรียกว่าลอดท้องมังกรจากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา
เดินทางกลับ ระหว่างทาง นาท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชย
รับประทานอาหารคา่ (10)ที่ พลับพลาซีฟดู๊ จ.สุราษฎร์ธานี จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
( พักค้างคืนบนรถ )

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

รายการนี้อาจเปลีย่ นแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
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ใบเสนอรายละอียด
กาหนดเดินทาง วันที่ 5-9 และ 12-16 เมษายน 2562
ราคาท่านละ 4,999 บาท (พักเดี่ยว 1,999 บาท)(ไม่มีราคาเด็ก)
สิ่งของที่ควรนาติดตัว ยาประจาตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิ มล์, ชุดสวมสบายและหัวใจทีร่ กั ธรรมชาติ
อัตรานี้ รวม
 รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตูป้ รับอากาศ
 เรือยนต์นาเทีย่ วทะเลกระบี่
 เรือยนต์นาเทีย่ วทะเล ทะเลตรัง
 ทีพ่ กั ที่ 2 คืน โรงแรมวัฒนาพาร์ค ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
 อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดืม่ ตลอดการเดินทาง
 มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 ประกันชีวติ 1,000,000 / อุบตั เิ หตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน
มัดจาการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
- ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทาการ) ยึดมัดจา
- แจ้งภายใน 15 วัน (ทาการ) ไม่คนื เงินทุกกรณี

