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วนัแรก(พุธ 12/4/66) กรุงเทพฯ-ตรัง  

17.30 น.      พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี(ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา) ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   
18.00 น.    ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง(พกัคา้งคืนบนรถ ) รับประทานอาหารค ่า(1)set box 



     
 
 
 
 
 

วนัที่สอง(พฤหัส 13/4/66)     ตรัง-ลบิง-สุสานลบิง-หาดทุ่งหญ้าคา-สะพานหิน-สะพานหลกีภัย-หอชมพะยูน 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ จ.ตรัง รับประทานอาหารเชา้(2)ล้ิมรส อาหารเชา้ชาวตรัง   
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เพ่ือข้ึนเรือเดินทางสู่เกาะลิบง 
10.00 น.  ถึงท่าเรือหาดยาว น าท่านเดินทางไปเกาะลิบงโดยเรือหางยาวขา้มฟาก(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถึง

เกาะลิบงท่าเทียบเรือบา้นพร้าว (ใชร้ถสามลอ้เท่ียวรอบเกาะ) เม่ือข้ึนจากท่าเรือบา้นพร้าวหรือโคกสะทอ้น 
ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีประวติัศาสตร์แห่งหน่ึงตั้งอยู่ดา้นขวาของถนนเส้นทางจากท่าเรือบา้นพร้าวไปยงั
บา้นบาตุปูเต๊ะ มีร่องรอยกุโบว(์สุสาน) โบราณตั้งอยู่ไม่มีศาลาบูชา เน่ืองจากตามหลกัค าสอนศาสนาอิสลาม 
สุสานแห่งน้ี ชาวบา้นในพ้ืนท่ีวา่เป็นสุสานของบุคคลส าคญัท่านหน่ึงของเกาะลิบง นั้นคือ โต๊ะบงัวา หรือโต๊ะ
บงักาวา อายุประมาณ 100 ปี ตามหลกัของศาสนาหลุมฝังศพเก่าแก่น้ีคือ สุสานเจ้าพระยาลิบง ผูดู้แลและ
ปกครองเกาะเมืองเก่าในอดีต จากนั้นน าท่านชม จุดชมพะยูน ดว้ยพ้ืนฐานการชมพะยูนเป็นสัตวท่ี์ตกใจง่าย
เพราะฉะนั้นแนะน าให้ข้ึนไปบนหอสูง (หอชมพะยนู) ตั้งอยูป่ลายสุดของ สะพานหลีกภัย พร้อมน าท่านเก็บ
ภาพวิวบรรยากาศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)แบบพ้ืนเมือง 

   
บ่าย หลงัอาหารน าท่านข้ึน รถสามลอ้น าท่านเท่ียว ชมหาดหลังเขา หรือ แหลมโต๊ะแก ชายหาดท่ีมีปะการังชายฝ่ัง

อยู่ ท่ีน่ีท่านสามารถด าน ้ าหรือเลนน ้ าริมชายหาดได้ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ หาดตูม เป็นท่ีตั้งของ 
สถาบนัพนัธุ์สัตวป่์าบนเกาะลิบงท่ีมีความสวยงามและน่าพกัผ่อนจากนั้นน าท่านชม หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่า
เช็คอินของเกาะลิบงชมความมหัศจรรย ์ของ บ่อน ้าจืดกลางทะเล ท่ีช่วงเวลาน ้าลง เราจะสามารถเดินลงไปท่ี
บ่อน ้าจืดกลางทะเลได ้จากนั้นชม หาดทุ่งหญ้าคา เป็นหาดท่ีมีแนวหินเรียงรายกนัตลอดแนวหาดและเป็นท่ีตั้ง
ของ สะพานหิน น าท่านชม สะพานหิน เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเล 
จนดูคลา้ยลกัษณะเป็นสะพานและมีช่องว่างดา้นล่างมองดูเหนือสะพานท่ีท าจากหิน น าท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจ จากนั้นชม แหลมปันหยัง เป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล ในสมยัก่อนแหลมปันหยงัใชเ้ป็นเสมือนท่ีพ่ึง
ทางใจของ ชาวเลมกัจะใชส้ถานท่ีน้ีบนบานศาลกล่าวขอโชคลาภต่างๆ  

16.00 น. จากนั้นเดินทางกลบัสู่ท่าเรือหาดยาว เพ่ือน าท่านเขา้ท่ีพกั  



     
 
 
 
 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี หอนาฬิกา แลนดม์าร์คของจังหวดัตรัง ท่ีลอ้มรอบดว้ยตึกท่ีไม่มีสายไฟฟ้า เป็น

ภาพท่ีสวยงาม และร้านขายอาหารยามค ่าคืนมากมาย   
พกั(1)         โรงแรม ตรังแกรนด์ หรือเทียบเท่า พกัผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 
 

วนัที่สาม(ศุกร์ 14/4/66) ตรัง-เกาะมุก-ถ า้มรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก-ตรัง 
07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้(4) 
09.00 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทศันธ์รรมชาติของ ทะเลตรัง 

ฝ่ังอนัดามนั ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความ
งามของ ถ ้ามรกต(Unseen in Thailand) อญัมณีเมด็งามของทอ้งทะเล อนั
ดามนัร่วมกนัคน้หาความเร้นลบัท่ีน่าอศัจรรยภ์ายในถ ้ามรกต ท่ีจะน าไปสู่
ชายหาดเลก็ ๆ ท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยมวลหมู่แมกไมแ้ละ แนวหนา้ผาชนัคลา้ยลกัษณะปล่องภูเขาไฟท่ีซุกซ่อน
ตวัรอการมาเยอืนของท่าน  

12.00 น.  มุ่งสู่เกาะกระดาน พร้อมกบัรับประทานอาหารกลางวนั(5)  
13.00 น. ถึงเกาะกระดาน (สถานท่ีจดังานวิวาห์ใตส้มุทร) ชมความงามของ

บรรยากาศของชายหาดขาว น ้าใสและธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ น าท่านชม
ปะการังตลอดจนสัมผสัฝงูปลา ท่ี เกาะมา้ น าท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก 
สัมผสัความงามของโลกใตท้ะเลกบัปะการังหลากสีสัน จนไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี สุวิมล   
พกั(2) โรงแรม ตรังแกรนด์ หรือเทียบเท่า พกัผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 
 

วนัที่ส่ี(เสาร์ 15/4/66)  ตรัง-กนัตัง-บ้านน ้าราบ-เขาจมป่า-ทะเลแหวก-ตรัง  

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7) 

น าท่านเดินทางสู่ อ.กนัตงั(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 45 นาที) ชม วนอุทยานบ่อน ้า
ร้อนกันตัง โดยบ่อน ้าพุร้อนท่ีน่ีมีทั้งหมด 3 บ่อดว้ยกนั แต่สามารถลงแช่ได ้2 บ่อเท่านั้น แบ่งออกเป็นบ่อ



     
 
 
 
 

แช่เท้ารวม 1 บ่อ และบ่ออาบน ้ ารวมอีก 1 บ่อ อุณหภูมิน ้ าแต่ละบ่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละวนั อยู่
ระหวา่งตั้งแต่ 70/ 40 /20 องศาเซลเซียส โดยอีกบ่อหน่ึงมีอุณหภูมิร้อนจดัลงแช่ไม่ได ้สงวนไวส้ าหรับเป็น
บ่อท่ีส่งน ้าพุร้อนไปยงัห้องแช่ส่วนตวัอีกทีหน่ึง โดยทางวนอุทยานฯ มีบริการแช่เทา้และอาบน ้าร้อนเพ่ือ
สุขภาพ โดยมีห้องอาบน ้าและห้องแช่น ้าร้อนเพ่ือความเป็นส่วนตวัจ านวน 9 ห้อง ชม สวนสาธารณะควน
ต าหนักจันทร์ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ควนต าหนกัจนัทร์ไดใ้ชเ้ป็น
ท่ีตั้งทพัของกองก าลงัทหารญ่ีปุ่ น ชม สถานีรถไฟกนัตัง ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่อายกุวา่ 106 ปี ซ่ึงไดรั้บ
ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวดัตรังโดยกรมศิลปากร และถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 6 ตวัสถานีเป็นอาคารไมช้ั้นเดียวทรง
ป้ันหยาทาสีเหลืองตัดกับสีน ้ าตาล มีลวดลายไม้ฉลุประดับดูงดงามทรงคุณค่า และยงัถือเป็นสถานี
ปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง-กนัตงั สถานีสุดทา้ยของทางรถไฟสายใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั ชม 
สถานีรัก คาเฟ่สุดคลาสสิคท่ีใครมาก็ตอ้งมาถ่ายรูป ชม ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ บ้านน ้าราบ เป็นท่ีตั้งของธนาคารปู น าท่านลงเรือชม เขาจมป่า จุดชมวิว 360 องศา ท่ีมา

พร้อมกบัวิวสุดอลงัการ สามารถมองเห็นวิวของผืนป่าโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่สุดสายตา พร้อม
ทอ้งทะเลเป็นฉากหลงัและยงัสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของเกาะต่างๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบ โดยเรือจะ
พาเราล่องไปตามคลองตาเป๊ะ ลดัเลาะผืนป่าโกงกางเขียวขจีไปจนถึงเขาจมป่า จากนั้นตอ้งเดินข้ึนเขาไป
อีกประมาณ 300 เมตร เพ่ือไปชมวิวท่ียอดเขาดา้นบน ทางเดินไม่ชนัมาก แต่มีบางจุดท่ีตอ้งปีนบนัไดหรือ
ไต่เชือกไปตามแนวผา ระหว่างทางแวะชม ต้นแปลก แปลกจนไม่มีค าอธิบาย นอกจากเห็นดว้ยตาตวัเอง 
ชม ทะเลแหวกบ้านน ้าราบ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวอนัซีนของชุมชนแห่งน้ีท่ียงัไม่ค่อยมีคนรู้จกัมากนกั หากโชคดี
บางวนัท่ีน ้ าลงอาจไดเ้จอปลาดาวตามชายหาดอีกดว้ย โดยเฉพาะช่วงข้ึน 15 ค ่าท่ีจะเห็นทะเลแหวกสวย
ท่ีสุด (การเท่ียวชมทะเลแหวกข้ึนอยูก่บัน ้ าข้ึนน ้าลง ทางบริษทัไม่สามารถการันตีได)้ จนไดเ้วลาเดินทาง
กลบัฝ่ัง 



     
 
 
 
 

 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ถนนคนเดินตรัง 
พกั(3)  โรงแรม ตรังแกรนด ์หรือเทียบเท่า พกัผอ่นหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 

วนัทีห้่า(อาทิตย์ 16/4/66)       ตรัง-วดัภูเขาทอง-วงัเทพทาโร-ถ า้เลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(9) 

 
09.00 น. น าท่านชม วัดภูเขาทอง น าท่านสักการะ พระนอนทรงเทริดมโนราห์อายกุวา่ 1000 ปี  เป็นพระพุทธไสยาสน์

ปางปรินิพพานองคเ์ดียวท่ีพบในประเทศไทย ความยาวกวา่ 8ม. และกวา้ง 2ม. สร้างข้ึนในสมยัศรีวิชยั  

 
 น าท่านชม วังเทพทาโร หรือ วงัมงักร88ตวั งานศิลปะจากเศษไมแ้ละรากไมเ้ทพทาโร ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหมี้

ชีวิต โดยการน าซากไมม้าสร้างมงักรตั้งแต่ตวัแรกจนถึงตวัท่ี88 โดยมงักรตวัท่ี87 เป็นมงักรน ้าใหน้ ้ากบัโลก
มนุษย ์เพ่ือไม่ใหเ้กิดภยัแลง้ ส่วนมงักรตวัท่ี88 เป็นมงักรเพศผู ้และเป็นมงักรไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั(10)ท่ี ครัวนาพญา    



     
 
 
 
 

 
บ่าย น าท่านชม ถ ้าเลเขากอบ ถ ้าท่ีมีธารน ้าไหลผา่นถ ้า น าท่านชม ถ ้าคนธรรพ ์เป็นโถงถ ้าท่ีมีหินงอกหินยอ้ยท่ี

สวยงาม และมีหินอยูส่่วนหน่ึงท่ีเม่ือเคาะแลว้จะเกิดเสียงกงัวาลคลา้ยเสียงเคร่ืองดนตรีไทย นอกจากน้ี 
ชาวบา้นยงัเล่าต่อกนัวา่ ในอดีตมีคนธรรพม์าเคาะเล่นดนตรีใหน้างกินรีฟังขณะท่ีก าลงัเล่นน ้าตกภายในถ ้า 
และมีหินส่วนหน่ึง ยอ้ยลงมา คลา้ยกบัฉากมโนราห์สวยงาม ชม ถ า้รากไทร เป็นโถงถ ้าท่ีมีลกัษณะทางเดินยาว 
ตลอดทางเดินจะมีรากไทรขนาดใหญ่ทอดตวัขนานไปตลอดทางเดิน ชม ถ า้เจ้าสาว มีหินงอกลกัษณะคลา้ย
ผา้ม่านกั้นอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โถง ภายในมีแท่นหินลกัษณะคลา้ยเตียงนอน ชาวบา้นในทอ้งถ่ินเช่ือกนัวา่ หาก
คนท่ียงัไม่มีคู่ เม่ือลอดเขา้โถงถ ้าทางช่องกลางของม่านเจา้สาว กลบัไปก็จะไดพ้บกนัเน้ือคู่ แต่ถา้หากมีคู่แลว้ก็
ใหล้อดช่อง ทางดา้นซา้ยมือก็จะอยูก่นัอยา่งมีความสุข แต่ถา้หากคนไหนมีคู่แลว้ ตอ้งการมีเพ่ิมก็ใหล้อดช่อง
ดา้นขวามือ เมือกลบัไปจะไดพ้บคู่เพ่ิม และเม่ือออกจากโถงถ ้าเจา้สาว จะตอ้งออกทางช่องใหญ่ มิฉะนั้นจะไม่
เป็นดงัค าอธิฐาน ชม ถ า้ลอด หรือ ถ า้มังกร(Unseen Thailand)เป็นจุดเด่นของการเท่ียวถ ้าเลเขากอบ เน่ืองจาก
โถงถ ้ามีระดบัเพดานถ ้าต ่ามากเกือบติดหนา้และล าตวั การเดินทางผา่นถา้ลอดตอ้งอาศยั การนอนราบไปบน
เรือ ตลอดระยะทางประมาณ 350 เมตร เปรียบเสมือนการนอนลอดผา่นทอ้งมงักร ซ่ึงมีความเช่ือวา่ หากใคร
ได ้ลอดผา่นทอ้งมงักรเหมือนเป็นการสะเดาะหก์ลบัไปก็จะพบแต่ความโชคดี  

 19.00 น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ศาลเจา้ไนทม์าร์เก็ต แลว้เดินทางกลบั(พกัคา้งคืนบนรถ) 
 

วนัทีห่ก(จันทร์ 17/4/66)       กรุงเทพฯ 
05.30 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 
ส่ิงของที่ควรน าติดตัว   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 
 
 
 



     
 
 
 
 

ก าหนดเดินทาง   12 – 17 เมษายน 2566  
ค่าบริการท่านละ 7,999 บาท , พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 2,999 บาท 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

• รถโคช้ปรับอากาศ   
• เรือท่องเท่ียวทะเลตรัง } เรือหางยาวท่องเท่ียวเกาะลิบง } เรือหางยาวท่องเท่ียวบา้นน ้าราบ } เรือถ ้าเล 
• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
• มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   
• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือท่ีรับประทานนอกเหนือจาก

เมนูท่ีทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 2,500 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน 
 
 การยกเลกิการเดินทาง 
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วัน (ท าการ) ยึดมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วัน (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
 
เง่ือนไขเพิม่เติม 
- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระประทว้ง  
ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่ 
ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะคา่ใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 


