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วนัแรก(ศุกร์ 3 เมษายน 2563)   สวนลุมพนีิ-ตรัง  
17.00 น.  พร้อมกนัท่ี ณ จุดนดัหมาย สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้มกบัโรงพยาบาลจุฬา สังเกตป้าย Like@Thailand ตอ้นรับท่าน

โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทั และรับของทีร่ะลึกจากบริษทั(เคร่ืองท าน ้าหอมพร้อมน ้าหอยกลิ่นสมุนไพร) 
18.00 น.  ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค ่า(1)set box   
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วันที่สอง(เสาร์ 4 เมษายน 2563)   ตรัง-ถํ้าเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมววิสระกะพงัสุรินทร์-คริสตจักรตรัง-ตลาดชินตา 

07.00 น.  อรุณสวสัด์ิยาม ณ จ.ตรัง น าท่าน บริการอาหารเช้า(2)  
08.00 น.  จากนั้นทุกท่านเดินทางสู่ถ ้าเลเขากอบ น าท่านลงเรือทอ้งแบน (ล าละ 4-5ท่าน) ลงเรือล่องไปตามล าคลอง เขา้สู่

ภายในถ ้ าเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินยอ้ย ท่ีประดับบนผนังถ ้ ามากมาย เช่น ถ ้ าคนธรรพ์ ถ ้ ารากไทร 
สนุกสนานกบัการชมถ ้ าลอดท่ีมีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ ้าเล เขากอบ จ าเป็นตอ้งนัง่เรือทอ้งแบน เป็นถ ้ าท่ีอยู่
ภายใต ้ภูเขา 3 ลูก เช่ือมต่อกนั แต่สามารถลอดผา่นถึงกนัไดห้มดทุกลูก ) ช่วงท่ีต่ืนเตน้ท่ีสุดเรียกวา่ลอดทอ้งมงักร
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วังไม้หอมเทพทาโร สถานท่ีท่ีถูกประดว้ยไมห้อมเทพพาโร ถูกจดัแต่งในสไตล์ท่ีลงตวั
สวยงามรมร่ืนน่า อภิรมย ์เหมาะกบัการพกัผอ่นเพราะมีมุมสวยๆใหถ่้ายภาพความประทบัใจอยูม่ากมาย อิสระเก็บ
ภาพความประทบัใจ  

 

 
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

   
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสคลา้ยกบัตวัเมืองเก่าในภูเก็ต 

แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ ท่ีน่ีเป็นเมืองแรกท่ีน าสายไฟฟ้าลงไปอยใูตดิ้น น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามกงเยีย ศาลจีน  ท่ี
เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวตรัง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ๊ี 
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ณ ระนอง)  ผูว้่าราชกาลคนแรกของเมืองตรังผูท่ี้พมันาเมืองตรังอย่างมากในสมยันั้น จากนั้นน าท่านผ่านชม
สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์ จากนั้นน าทุกท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบัโบสถ์เก่า ณ 
คริสตจักรตรัง  ชมโบถส์เก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ส.1915  อิสระเก็บภาพท่ีระลึก จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  ตลาด
ชินตา ก่อนถึงตลาดชินตาผา่นชมวงเวยีนหอนาฬิกา อีก1จุดแลนดม์าร์คเมืองตรัง  

 
 
18.00 น. เดินทางถึง ตลาดชินตา อิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ เส้ือยืด ของฝาก กระเป๋า ของพื้นเมือง แหล่งเดินเล่นชิลชิล 

อสิระอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้  
19.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ทีพกั โรงแรม ตรังอนัดามัน  ริมหาดปากเมง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) 

(พกัทีโ่รงแรม ตรังอนัดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทยีบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

วนัทีส่าม(อาทติย์ 5 เมษายน 2563)   ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถํ้ามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก  
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ จงัหวดัตรัง บริการอาหารเช้า (4)ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของววิ-ทิวทศัน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝ่ังอนัดามนั ไปตามเส้นทางออกจาก

ท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ า้มรกต(Unseen in Thailand) อญัมณีเม็ดงามของทอ้งทะเล อนั
ดามนัร่วมกนัคน้หาความเร้นลบัท่ีน่าอศัจรรยภ์ายในถ ้ามรกต ท่ีจะน าไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ย
มวลหมู่แมกไมแ้ละ แนวหนา้ผาชนัคลา้ยลกัษณะปล่องภูเขาไฟท่ีซุกซ่อนตวัรอการมาเยอืนของท่าน  

12.00 น.  มุ่งสู่เกาะกระดาน พร้อมกบับริการอาหารกลางวนั(5)แบบบุฟเฟ่บนเรือ  
13.00 น. ถึงเกาะกระดาน (สถานทีจั่ดงานววิาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น ้าใสและ

ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิบนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผสัฝงูปลา ท่ีมาคอยตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ 
เกาะเชือก สัมผสัความงามของโลกใตท้ะเลกบัปะการังหลากสีสัน และสัตวท์ะเลนานาชนิด  
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15.30  น. เหมาะสมกบัเวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั หรือเล่นน ้าทะเลริมหาดปาดเมง สัมผสัเกลียวคล่ืนพร้มทรายละเอียด จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

 
 
18.00  น.  บริการอาหารค ่า(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
19.00  น.      เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พกัทีโ่รงแรม ตรังอนัดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทยีบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
 
วนัทีส่ี่ (จันทร์ 6 เมษายน 2563)   ร้านเค้กสายใจ-ไชยา-ประจวบฯ-กรุงเทพฯ 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
08.30 น. อ าลาท่ีพกั น าท่านเลือกซ้ือ ของฝากข้ึนช่ือเมืองตรัง เช่น เคก้รูเมืองตรัง แกงไตปลาแห้ง อาหารทะเลแปรรุป ณ 

ร้านเค้กสายใจ จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี  
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12.30 น.  บริการอาหารกลางวนั(8)  ณ พลบัพลาซีฟู๊ด 
บ่าย  น าท่านกราบขอพรส่ิงสักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระธาตุไชยา จากนั้นเดินทางต่อ แวะสักการะศาล

พ่อตาหินช้างท่ีชาวชุมพรเคารพนบัถือ พร้อมเลือกซ้ือกลว้ยเล็บมือนางหรือสะตอหรือใบเหมียง ตามอธัยาศยั  
18.00 น. แวะซ้ือของมาก ณ ร้านตน้ทบัสะแก พร้อมอิสระอาหารค ่า 
23.30 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวสัดิภาพ 
 

*หมายเหตุ*    รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดเดนิทาง วนัที่  3-6 เมษายน 2563         ราคาท่านละ 3,999 บาท  

เดก็อายุต า่กว่า 3 ปีไปฟรี(ต่อ 1 ครอบครัว) 
 ส่ิงของทีค่วรน าติดตัว   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ฟิมล,์ ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 
 
 อตัรานีร้วม     
  รถโคช้ปรับอากาศ พร้อมหอ้งสุขภณัฑ์  
  เรือยนตน์ าเท่ียวทะเล ทะเลตรัง 
  ท่ีพกัท่ี  2 คืน  ตรัง อนัดามนั รีสอร์ท ระดบั3ดาว หรือเทียบเท่า   
  อาหารตามรายการ 10 ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
  มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี    
  ประกนัชีวติ  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
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อตัรานีไ้ม่รวม    
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน      

 มดัจ าท่านละ 2,000 บาท  หรือช าระเตม็จ านวน 
 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั มิฉะนั้นถือวา่สละสิทธ์ิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหมด                                       
 ก่อนเดินทาง 25 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า หรือเก็บเงิน 50% จากราคาเตม็ และหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 แจง้ภายใน 15 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 



 

7 | 94DM2965   GL_AA เจาะลกึทะเลตรัง_4D2N_ 3-6APR20 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามก าหนด 
 กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน  ขอสงวนสิทธ์ิเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษทัทวัร์และสายการบินก าหนดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
- ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง 
- ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย 
หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ
ทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีมีการผา่นแดนไปต่างประเทศ  
- เจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตาม

ประเทศท่ีระบุไว ้ เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผดิกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

- กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

 


