
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20274 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง : กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 



วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง 

กรงุเทพฯ–ตรงั 

19.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่น

ใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.ตรงั 

19.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ามณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

ตรงั-ถ ้าเลเขากอบ-พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎา-ปากเมง 

07.30 น. เดินทางถึง เมืองตรงั ใหท้่านไดท้ าธรุะสว่นตวั รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

08.30 น. น าท่านผจญภยั ชมความงาม ถ ้าเลเขากอบ ท่านจะไดน้ัง่เรือทอ้งแบนเขา้ไปภายในถ า้ อยู่ในความ

ดแูลของฝีพาย 2 นายหวัทา้ย ใหท้่านไดช้ื่นชมความงามท่ีสรา้งสรรคจ์ากธรรมชาตไิดอ้ย่างเต็มท่ี

และปลอดภยั กบั 5 ถ า้ท่ีเปิดใหเ้ขา้ชม คือ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าเจา้สาว ชมหินตาหินยาย ถ ้าทอ้งชา้ง 

ถ ้าลอด หรือ ถ ้ามงักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3)  
บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎานปุระดิษฐม์หิศรภกัดี บา้นท่านเจา้เมืองตรงั หรือ 

“พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎานปุระดิษฐม์หิศรภกัดี” บิดาแห่งยางพาราไทย พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นเรือนไม ้

2 ชัน้ มีห ุ่นขีผ้ึ้งและขา้วของเคร่ืองใชข้องพระยารษัฎานปุระดิษฐม์หิศรภกัดีจดัแสดงอยู่ 

14.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ปากเมง รสีอรท์ หรือเทียบเท่า หลงัจากนัน้อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศัย เดินเลน่หนา้ชายหาด หรือรอบๆรีสอรท์ 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัที่พกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง 

ทวัร ์3 เกาะ (เกาะมกุ-ถ ้ามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ (ม้ือท่ี 5) 

09.00 น.  น าท่านเดินทางไปยงัท่าเรือ เพื่อออกเดินทางไปด าน า้ดปูะการงั 

09.30 น.  เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของทอ้งทะเลตรงั ท่ีรายลอ้มดว้ย เกาะตา่งๆ มากมาย มุง่หนา้สู่

เกาะมกุ หนึง่ใน Unseen in Thailand 

10.30 น.  เดินทางถึง เกาะมกุ ลอยตวัเขา้ส ู ่ถ ้ามรกต ซ่ึงปากทางเขา้ถ า้เป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน า้ ใสช่ชูีพ 

ตอ่แถวกนัเขา้ไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเขา้ถ า้มีแสงจากภายนอกสะทอ้นกบัน า้ภายใน

ถ า้ท าใหเ้ห็นน า้เป็นสีเขยีวมรกต ดแูปลกตาและสวยงามเป็นอย่างย่ิง เมื่อพน้ปากถ า้ออกมาอีกดา้น

หนึง่ จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูชนั ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลกัษณะเหมือน

ปลอ่งภเูขาไฟ นบัเป็นความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาตไิดส้รา้งไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น.  ออกเดินทางมุง่ส ู ่เกาะกระดาน และอ่ิมอร่อยกบัอาหารเท่ียงบนเรือ แบบบุฟเฟต ์(ม้ือท่ี 6) 

12.30 น.  น าเรือจอดหนา้หาด เกาะกระดาน จดุท่ี 1 สมัผสักบัหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน า้ใสจน

มองเห็นพ้ืนได ้ท่ีนีใ่หท้่านไดเ้ลน่น า้ หรือขึน้ไปถ่ายรปูท่ีริมหาด 

13.30 น.  น าเรือพาไป ด าน า้ตอ่กนัท่ี เกาะกระดาน จดุท่ี 2 พรอ้มหยอกลอ้กบัหมูป่ลาหลากหลาย ปะการงัชนดิ

ตา่งๆ 

15.00 น. เดินทางถึง เกาะเชือก ซ่ึงเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไมม่ีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี ้เมื่อกอ่น มี

ปะการงัอ่อน หลากสีอยู่มากมาย และมีกระแสน า้เชี่ยว จึงตอ้งจบัเพ่ือผกูเชือกไว ้แตปั่จจบุนัเราไปพา

ไปดปูะการงัแข็ง ปะการงัเขากวาง และปลานโีม ่ซ่ึงเวลาน า้ลงท่านจะดไูดอ้ย่างใกล้ๆ  เลย 

16.00 น.  เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง พาทกุท่านเดินทางกลับเขา้สู่ท่ีพัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิว

ท่ามกลางสายลมและเสียงคลื่น พรอ้มชมววิพระอาทิตยต์กดินร่วมกนั ณ ริมหาดของท่ีพกั 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 7) 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัที่พกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 



วนัท่ีสี่ของการเดินทาง 

ซ้ือของฝาก-สรุาษฎรธ์านี-พระบรมธาตไุชยา-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ รีสอรท์ (ม้ือท่ี 8) 

08.00 น. พาท่านออกเดินทางอ าลาที่พกั พาท่านแวะเขา้เมือง ซ้ือของฝากเมืองตรงั อาทิหมยู่าง ขนมเป๊ียะ 

ซอย 9 และอีกมากมาย ไดเ้วลาเดินทางกลบั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 9) 

บ่าย น าท่านกราบสกัการะ วดัพระบรมธาตไุชยาวรวิหาร ท่ีศักดิ์สิทธ์ิของสรุาษฎรธ์าน ีพระบรมธาตไุช

ยา เป็นพทุธเจดียส์มยัศรีวิชยัสรา้งตามลทัธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1,300 ในสมยัท่ีอาณาจกัรศรี

วิชยัก าลงัร ุ่งเร่ือง และนมสัการพระพทุธรปูทรายแดง 3 องค ์ท่ีประดิษฐานอยู่กลางแจง้ ไดเ้วลาอนั

สมควร อิสระอาหารเยน็  

23.30 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

07-10 สิงหาคม 2563 8,590.- 1,900.- 

28-31 สิงหาคม 2563 8,590.- 1,900.- 

04-07 กนัยายน 2563 8,590.- 1,900.- 

25-28 กนัยายน 2563 8,590.- 1,900.- 

09-12 ตลุาคม 2563 

(วนัหยดุยาว วนัคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 
8,890.- 1,900.- 

22-25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
8,890.- 1,900.- 

06-09 พฤศจิกายน 2563 8,590.- 1,900.- 

27-30 พฤศจิกายน 2563 8,590.- 1,900.- 

04-07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลิม ร.9 และวนัหยดุชดเชย) 
8,890.- 1,900.- 

10-13 ธนัวาคม 2563 8,590.- 1,900.- 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 
 

 



อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 



4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัรถต ู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


