พิเศษสุด! สําหรับวันหยุดพักผอนของทาน หาโอกาสดีๆ ของชีวิตที่จะไดทองเที่ยวไปกับธรรมชาติไดเรียนรูถึงธรรมชาติทุกแขนง
ที่เราตองคนหามัน ดวยตัวของเราเอง นั่นคือ "กําไรของชีวิต" ที่คุณจะสามารถสําผัสไดจากทองทะเลอันดามัน...
วันแรก

กรุงเทพฯ – กระบี่

17.00 น.

คณะพรอมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการใหความสะดวกสัมภาระของทาน

18.00 น.

พรอมออกเดินทางโดยโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางมุงสู จ.ตรัง พรอมทั้งบริการอาหารกลอ ง (1) และเครื่อ งดื่ม สนุกสนานกับ
ทีมงานมัคคุเทศก และอุป กรณอํ านวยความสะดวกบนรถโคชปรับอากาศตลอดการเดิน ทาง รับประทานข าวตม รอบดึ ก (2) ณ
รานอาหาร

วันที่สอง

ตรัง - ถ้ํามรกต – เกาะเชือก – เกาะมา - ตรัง

06.00 น.

บริการอาหารเชาพื้นเมืองของ จ.ตรัง (3) เชน หมูยางเมืองตรัง อาหารทีขนึ้ ชื่อ และติ่มซําตางๆ

08.00 น.

ออกเดินทางสู ทาเทียบเรือหาดยาว บานเจาไหม จ.ตรัง นําทานลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรังเรียงแถวกัน เขาสู ถ้ํามรกต 1 ใน
UnSeen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่สองกระทบผืนน้ําทะเลใส สะทอนเปน สีเขียวมรกต สมดังนาม *ถ้ํามรกต* ที่เกาะมุก
และจากนั้นนําทานสูเกาะกระดาน เปนเกาะที่มีหาดทรายขาว ละเอียดเหมือนแปง และน้ําใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาว
จากชายหาดดานเหนือถึงชายฝง และมีฝูง ปลาหลากสีแหวกวายอยางสวยงาม และยังเปนเกาะที่มีกิจกรรม วิวาหใตสมุทร จึงไดชื่อ
วา “เกาะแหงความรัก”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน แบบปกนิก (4) บนเรือ หลังอาหาร นําทานตื่นตาตื่น ใจกับความสวยงามของปะการังและปลานอยใหญ ที่
เกาะเชือก และ เกาะมา ซึ่งจะโดดเดนในดานความงามของปะการังออ น ซึ่งมีสีสัน สดใส สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับ ทา
เทียบเรือหาดยาว ใหทานอาบน้ํา ทําธุระสวนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ นําทานเดินทางสู จ.ตรัง

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (5) หลังอาหารนําทานเขาที่พัก โรงแรมธรรมรินทร ตรัง หรือเทียบเทา พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ตรัง –ไหวพระทามกงเยี่ย - ถ้ําเลเขากอบ – สระมรกต – น้ําตกรอน - กระบี่

07.00 น.

บริการอาหารเชา (6) จากนั้นนําทาน ไหวพระทามกงเยี่ย เพื่อเปนศิริมงคลแกการเดินทาง

09.00 น.

นําทา นออกเดิ นทางไปยั ง ถ้ําเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures นําท านล องเรือ ชมหิน งอก-หิน ย อยอั น
สวยงามภายในถ้ํา ตื่นเตนเราใจกับการรอด แพดานถ้ําสูงแคปลายจมูก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (7) แบบปกนิก บริเวณ สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand หลังอาหารนําทานชม ความสวยงามของสระ
น้ําธรรมชาติที่มีน้ําใสเปนสีเขียวอมฟา เปลี่ยนสีไปไดตามวันเวลา และสภาพแสง เราจะปลอยใหทานไดเลน น้ํา พักผอนตามสบาย
นําทานชม น้ําตกรอน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ําสีม รกต ที่เกิดจากน้ํารอนใตดินรวมตัว กัน เปน
น้ําในสระที่ใสราวกระจกเชนกัน อาบน้ํา แช สปากันตามอัธยาศัย

เย็น

บริการอาหารเย็น (8) ณ หองอาหารเรือนแพ
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมเวียงทอง หรือเทียบเทา พักผอนตามอัธยาศัย....

วันที่สี่
06.30 น.

กระบี่ - ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – อาวพระนาง – สุสานหอย
บริการอาหารเชา (9) หลังอาหารนําทานเดิน ทางสู อุท ยานแหงชาติห าดนพรัตนธารา ลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู ทะเล
แหวก 1 ใน UnSeen Thailand ชม เกาะไก เกาะทับ เกาะหมอ ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น ออกเดินทางสู เกาะปอดะ ให
ทานไดชมหาดทรายขาว น้ําทะเลใส พักผอน เลนน้ํา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (10) แบบปกนิก ชม เกาะปอดะ หลังอาหารนําทานดําน้ําดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันตอที่
เกาะคู จากนั้นเดินทางสู อาวพระนาง ชม ถ้ําพระนาง และการปนหนาผาที่ อาวไรเลย ชม สุสานหอย 45 ลานป

18.00 น.
วันทีห่ า
เชา

บริการอาหารเย็น (11) ณ รานอาหาร หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผอนตามอัธยาศัย...
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ
********************
**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับประโยชนของผูเดินทาง**

อัตราคาบริการ

ทานละ

บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คารถทัวรปรับอากาศชั้นหนึ่ง 2 ชั้น 8 ลอ นําเที่ยว
คาที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
คาเรือ SPEED BOAT และเรือนําเที่ยวตลอดรายการ
คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
คาชูชีพ - สนอรเกิ้ล
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาหัวหนาทัวร ไกดทองถิ่น ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกรายการ
2. คาทิปไกดและคนขับรถ
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม
เงื่อนไขในการจองทัวร
1. กรุณาจองที่นั่งลวงหนา อยางนอย 3 สัปดาห กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา 30%
2. สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 10 วัน
สิ่งที่ควรนําติดตัวไป
กลองถายรูป เสื้อกันหนาว ยารักษาโรคประจําตัว ไฟฉายครีมกันแดด
รองเทาสวมสบาย เสื้อผาแบบใสสบายๆ

ทองเที่ยวครั้งใด ไววางใจ สมศิริทัวร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเที่ยวป 2552-2554

