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เจาะลกึทะเลตรงั 

 

ก ำหนดเดินทำง 11-15 เมษำยน 2563 ค่ำบรกิำรท่ำนละ 5,999 บำท 
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วนัแรก       กรุงเทพฯ-ตรงั 

18.00น.     พรอ้มกนัที ่สวนลมุพนีิวนั ฝัง่ตรงขำ้มโรงพยำบำลจุฬำ เจา้หนา้ทีใ่หค้วามตอนรบั  

19.00น.    เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ หรอื รถตูป้รบัอากาศ ออกเดนิทางสู่ จ.ตรงั บรกิำรอำหำรค ำ่(1)ที่ ภตัตำคำร นิวรสทพิย ์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ พกัผ่อนตามอธัยาศยั...( พกัคา้งคนืบนรถ ) 

วนัทีส่อง     ตรงั-เกาะมกุ-ถ า้มรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชอืก 

06.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ ณ จงัหวดัตรงั บรกิำรอำหำรเชำ้ (2)ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิ่น 

พรอ้มใหท้่านท าธุระส่วนตวัแลว้เดนิทางสู่ท่าเรอืปากเมง 

09.30 น. ลงเรือ ออกเดนิทางชมความงามของววิ-ทวิทศันธ์รรมชาตขิอง ทะเลตรงั ฝัง่

อนัดามนั ไปตามเสน้ทางออกจากท่าเรือ เดนิทางมุง่สู่ เกำะมกุชมความงาม

ของ ถ ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อญัมณีเมด็งามของทอ้งทะเล อนัดา

มนัร่วมกนัคน้หาความเรน้ลบัทีน่่าอศัจรรยภ์ายในถ า้มรกต ทีจ่ะน าไปสู่

ชายหาดเลก็ ๆ ทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยมวลหมูแ่มกไมแ้ละ แนวหนา้ผาชนัคลา้ย

ลกัษณะปลอ่งภเูขาไฟทีซุ่กซ่อนตวัรอการมาเยอืนของท่าน  

12.00 น.  มุง่สู่เกำะกระดำน พรอ้มกบับริกำรอำหำรกลำงวนั(3)แบบบฟุเฟ่บนเรอื  

13.00 น. ถงึเกำะกระดำน (สถำนที่จดังำนววิำหใ์ตส้มทุร) ชมความงามของบรรยากาศ

ของชายหาดขาว น า้ใสและธรรมชาตอินับรสุิทธิ์บนเกาะกระดานชมหมูป่ะการงัตลอดจนสมัผสัฝูงปลา ทีม่าคอยตอ้นรบั น ำ

ท่ำนเดินทำงสู ่เกำะเชือก สมัผสัความงามของโลกใตท้ะเลกบัปะการงัหลากสสีนั และสตัวท์ะเลนานาชนิด  

15.30  น. เหมาะสมกบัเวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

18.00  น.  บรกิำรอำหำรค ำ่(4) ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิ่น  

19.00  น.      เดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(พกัที่โรงแรม ตรงัอนัดำมนั  ระดบั3 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
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วนัที่สำม เกำะหลำวเหลยีง-หมู่เกำะเภตรำ-เกำะตะเกยีง 

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยำมเชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้(5) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านสู่ ท่าเรือปากเมง  น าคณะลงเรอื ออกเดนิทางสู่ เกำะหลำวเหลยีงเหนือและ

เกำะหลำวเหลยีงใต ้เกาะคู่แฝดทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องทะเลตรงั  ซึง่เป็นเกาะทีม่หีาด

ทรายและปะการงัสวยไมแ่พท้ีใ่ดในทะเลตรงั น าทกุท่านสมัผสัโลกใตท้ะเล ชม

ประการงัหลากหลายส ีพรอ้มชมปลาทะเลมากมายหลายชนิด จนถงึเวลาทีเ่หมาะสม 

11.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ หมู่เกำะเภตรำ เป็นหมูเ่กาะทีม่เีกาะแก่งอยู่มากมาย น ำท่ำนด ำน ้ำ

ชมปะกำรงั(จุดที่สอง) 

12.30 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั(6)แบบบฟุเฟ่ตบ์นเกำะเภตรำ  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เกาะตะเกยีง เกำะตะเกยีงเป็นเกาะทีม่ขีนาดไมใ่หญ่โตนกั แต่จดุด า

น า้ทีเ่กาะนี้อดัแน่นไปดว้ยประการงัสสีวย เกาะนี้จงึเป็นอกี1เกาะทีน่กัท่องเทีย่วทีช่อบ

ด าน า้ไม่ควรพลาด น ำท่ำนลงด ำน ้ำ(จดุทีส่าม) 

15.00 น. เหมาะสมกบัเวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ท่าเรือปากเมง  

16.00 น. เดนิทางถงึท่าเรอืปากเมง น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

18.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ (7) ณ รำ้นอำหำร   

19.00  น.      เดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(พกัที่โรงแรม ตรงัอนัดำมนั  ระดบั3 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

วนัที่สี ่        ลอ่งเรอืชมถ ้ำเลเขำกอบ-สรุำษฎรธ์ำนี-พระธำตไุชยำ 

07.00  น.      บรกิำรอำหำรเชำ้(8) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

08.00น. อ าลาทีพ่กัแวะซื้อของฝากกลบับา้น เช่น เคก้เมืองตรงั ณ รำ้นเคก้สำยใจ จากนัน้น า

คณะเดนิทางสู่ถ ้ำเลเขำกอบ ลงเรือลอ่งไปตามล าคลอง เขา้สู่ภายในถ า้เพือ่ ชมความ

งาม ของหนิงอก หนิยอ้ย ทีป่ระดบับนผนงัถ า้มากมาย เช่น ถ า้คนธรรพ ์ถ า้รากไทร 
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สนุกสนานกบัการชมถ า้ลอดทีม่คีวามยาวถงึ 350 เมตร ( ถ า้เล เขากอบ จ าเป็นตอ้ง

นัง่เรอืทอ้งแบน เป็นถ า้ทีอ่ยู่ภายใต ้ภเูขา 3 ลูก เชื่อมต่อกนั แต่สามารถลอดผ่าน

ถงึกนัไดห้มดทกุลูก ) ช่วงทีต่ืน่เตน้ทีสุ่ดเรยีกวา่ลอดทอ้งมงักรจากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลบั 

12.00น. บรกิำรกลำงวนั(9)ณ ครวันำพญำ  

บา่ย เดนิทางกลบั ระหวา่งทาง น าท่านกราบสกัการะพระธาตคูุ่เมอืงไชยา ณ วดัพระธำตไุชย  

19.00   น. บรกิำรอำหำรค ำ่ (10) ณ พลบัพลำซีฟู๊ ด จ.สุราษฎรธ์านี  จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั ( พกัคา้งคนืบนรถ )  

วนัหำ้         กรุงเทพฯ 

06.30น.        เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

  หมำยเหต ุ        รายการนี้อาจเปลีย่นแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถงึลูกคา้เป็นหลกั 
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ใบเสนอรำยละเอยีด 

ก ำหนดเดนิทำง วนัที่ 11-15 เมษำยน 2563 

รำคำท่ำนละ 5,999 บำท เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 3ปีไปฟร)ี 

 สิง่ของที่ควรน ำติดตวั   ยาประจ าตวั, ครมีกนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ฟิมล,์ ชดุสวมสบายและหวัใจทีร่กัธรรมชาติ 

 อตัรำน้ีรวม     

  รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสุขภณัฑ ์หรอื รถตูป้รบัอากาศ 

  เรอืยนตน์ าเทีย่วทะเล ทะเลตรงั 

  ทีพ่กัที ่ 2 คนื  ตรงั อนัดามนั รสีอรท์ ระดบั3ดาว หรอืเทยีบเท่า   

  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดืม่ตลอดการเดนิทาง 

  มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ที ่   

  ประกนัชวีติ  1,000,000  / อบุตัเิหต ุ500,000 บาท 

อตัรำน้ีไม่รวม    

ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ ,   

ภาษมีลูค่าเพิม่7%และหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

 มดัจ าการเดนิทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 14 วนั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 

กำรคืนบตัรเดนิทำง 

 - แจง้ลว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง 1 เดอืน คนืหมด 

 - ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า 

 - แจง้ภายใน 15 วนั (ท าการ) ไม่คนืเงนิทกุกรณี 

 


