
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พฤศจิกายน 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 
 ธนัวาคม 03-05 / 04-06 / 05-07 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 
 มกราคม 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24  

กุมภาพนัธ์ 05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 
มีนาคม 05-07 / 12-14 / 19-21   

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – ตรัง – ถ ำ้เลเขำกอบ – นั่งตุ๊กๆ หน้ำกบชมตึกเก่ำเมืองตรัง  
05.30น. คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินนกแอร์ 

พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
07.20น. ออกเดินทำงสู่ จ.ตรัง โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 7406 
08.50น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนตรัง หลังจำกรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ อ าเภอห้วยยอด น าท่านเขา้ชม 

“ถ ำ้เลเขำกอบ” (40 นาที) ภายในถ ้ามีหิน
งอกหินยอ้ย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถ ้าเล
เขากอบ  มีทางน ้ า ใต้ดินไหลผ่าน น า
คณะลงเรือล่องไปตามล าคลอง เข้าสู่
ภายในถ ้า ชมหินงอกหินยอ้ยอนังดงาม 
ซ่ึงยงัมีการ ก่อตวั ของหินอยู่ ภายในถ ้ า 
หน่ึงในความอัศจรรย์ท่ีได้รับให้เป็น 
UNSEEN THAILAND  ชมความ งาม 
ของหินงอก หินยอ้ย ท่ีประดับบนผนัง
ถ ้ามากมาย เช่น ถ ้าคนธรรพ์ ถ ้ารากไทร 
สนุกสนานกบัการชมถ ้าลอดท่ีมีความยาวถึง 350 เมตร สมควรแก่เวลากลบัสู่ ตวัเมืองตรัง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารกลบัสู่ ตวัเมืองตรัง เปล่ียนบรรยากาศ

นั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง ชมตึกเก่าเมืองตรัง 
ซ่ึงลกัษณะของตึกเก่าท่ีน่ีเป็นสไตลชิ์โนโปรตุกิส 
แวะเก็บภาพวาดสามมิติท่ีเหล่าศิลปินชาวตรัง มา
สรรค์สร้างและแต่งแตม้สีบนก าแพงของตึกเก่า 
โดยวาดภาพรูปสัญลกัษณ์เมืองตรัง เช่น  ถ ้ามรกต  
ตน้ศรีตรัง จากนั้นชมโบสตค์ริสต ์หรือ วิหารคริศ
ศาสนา ลกัษณะคล้ายป้อมทหารโบราณต่อด้วย
วิหารคริศศาสนา ชมวงเวียนปลาพะยูน วงเวียนพะยูน วงเวียนน ้ าพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีปูนป้ันเป็น
เร่ืองราวของวรรณคดีไทย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 

ที่พกั : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ  หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกนั 
 
วนัที่สอง (2) ท่องทะเลตรัง – เกำะมุก – ถ ำ้มรกต – เกำะกระดำน 
   เกำะเชือก – ด ำน ้ำดูปะกำรัง – เกำะไหง (พกับนเกำะ 1 คืน) 
07.00น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00น. หลังอาหาร น าท่านมุ่งหน้าสู่  “ท่ำเรือ

ปำกเมง” (40 นาที) น าท่านลงเรือจาก
ท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง เกาะ
มุก (ถ ้ามรกต) ท่านจะไดท้ ากิจกรรมสุด
ฟิน ลอดถ ้ ามรกต สีน ้ าทะเลเป็นสีเขียว
มรกตตดักบัพื้นทรายและสีสันอนังดงาม
ของปะการังในธรรมชาติ จัดได้ว่าเป็น 
UNSEEN THAILAND ท่ี ท่ าน ไม่ ควร
พลาดเข้าชม จุดท่ี2 เกาะกระดาน เป็น
เก าะ ท่ีสวยงาม ท่ี สุ ดในจังหวัดต รัง 
เปรียบดงัเจา้หญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะไดน้ าเทา้สัมผสัหาดทรายสีขาวนุ่มราวกบัแป้ง น ้ าทะเลสีฟ้าใสตดักบัฝืน
ฟ้าสีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะท าใหท้่านมีความสุขไปกบัช่วงเวลาอนัแสนมีค่า ณ ท่ีแห่งน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต)์ 
บ่าย น าท่านสู่ “เกำะเชือก” น าท่านชมความงดงามของ 

ส่ิงมีชีวิตอนัแสนอศัจรรย ์ปะการังหลากสี หลาย
สายพนัธุ์ และ เหล่าปลานอ้ยใหญ่ท่ีแหวกว่ายราว
กับหมู่บา้นใตส้มุทร  ได้เวลาอนัสมควรแลว้น า
ท่านมุ่งหนา้กลบัสู่ ท่าเรือปากเมง  // เดินทางกลบั
สู่ท่ีพกั   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : เกำะไหง รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกนั  
(กรณี : พกับังกำโล วิวสวน เพิม่ท่ำนละ 700 บำท / พกับังกำโล วิวทะเล เพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท) 



 

วนัที่สำม (3) เกำะไหง – ท่ำเรือปำกเม็ง – ล่องเรือหัวโทงตลองตำเป๊ะ  
   จุดชมววิเขำจมป่ำ – สถำนีรถไฟกนัตรัง  – เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00น. ลงเรือกลบัสู่ ท่าเรือปากเมง   
10.00น. ถึ งท่ า เรือป าก เม ง  จ ากนั้ น  น าท่ าน

เดินทางสู่ “ชุมชนบ้ำนน ้ำรำบ” อ.กนัตงั 
(20 นาที) น าท่านล่องเรือหัวโทงไปตาม
คลองตาเป๊ะ ลดัเลาะผืนป่าโกงกางเขียว
ขจีไปจนถึงเขาจมป่า จากนั้น เดินขึ้นเขา
สู่จุดชมวิวเขาจมป่า ชมจุดชมวิว 360  
สุดอลงัการ สามารถมองเห็นวิวของผืน
ป่าโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่สุด
สายตา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ตวัเมืองตรัง (40 นาที) น าท่าน

ถ่ายรูปสวยๆ สุดคลาสสิคท่ี สถานีรถไฟกันตัง 
สถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต ้ฝ่ังทะเล
อนัดามัน อาคารสถานีรถไฟ ท่ีโดดเด่นด้วยตัว
อาคารไมช้ั้นเดียวทรงป้ันหยา ประดบัดว้ยมุขเสา 
แถมยงัมีลวดลายฉลุสวยงาม เป็นอาคารท่ีคงแบบ
ฉบับเอกลักษณ์ตั้ งแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงและ
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรม
ศิลปากร เม่ือ พ.ศ. 2539 จากนั้น เดินทางกลบัสู่ เมืองตรังแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกก่อนเดินทางกลบั 

......... น าท่านเดินทางสู่ สนามบินตรัง 
18.00น. เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 7411 
19.15น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

**************************************** 



 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

06-08 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,500 

13-15 พ.ย. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

20-22 พ.ย. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

27-29 พ.ย. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

03-05 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

04-06 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

05-07 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

10-12 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

11-13 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

18-20 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

31ธ.ค.-02ม.ค.64 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 

01-03 ม.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 

08-10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

15-17 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

22-24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

05-07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

13-15 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

19-21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

26-28 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

05-07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

12-14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 



 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั  

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลับ กรุงเทพฯตรัง // ตรัง-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ 

น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน 
2. ค่ารถตูน้ าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-09 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน ระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระ

เงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

19-21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดนิทำงเพยีง 8 ท่ำน 



 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงิน
ท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กับ
ลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไว้
แลว้ทั้งหมด  
 

***หมำยเหตุ*** 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

3. หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

4. กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
6. ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
7. การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควดิ 19 
1. ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
3. ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
4. มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


