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( ทีพ่ กั ระดับมำตรฐำนสำกล ที่ จ.ตรัง 1 คืน, กระบี่ 1 คืน )
เหิรฟ้าสู่ จ.ตรังและกระบี่ สัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันเที่ยวทางทะเลอันดามัน เพชรน้ าเอก
แห่งใหม่แห่งท้องทะเล ที่เพรี ยบพร้อมด้วยความงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น้ าใสสี ฟ้า
ธรรมชาติใต้น้ าที่สมบูรณ์ดว้ ยปะการังต่าง ๆ และล้อมรอบด้วยฝูงปลาทะเลสี สันสวยงาม สัมผัสการท่องเที่ยว
แบบใหม่ ทะเลกระบี่

โปรแกรมกำรท่องเที่ยว
......................
วันแรก
ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – กระบี่-ล่องแม่น้ำกระบี่-ท่ องอันดำมัน ทัวร์ 4 เกำะ
..........น.
คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง ชั้น 2 ประตูทางเข้าที่ .2. เคาร์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก
..........น.
เหิรฟ้าสู่ จ.ตรัง โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย ์ เที่ยวบินที่………….
.........น.
ถึงสนามบินจ.กระบี่ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทางนาท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่
11.30 น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน (มื้อที่1)
13.00 น
นาท่านขึ้นเรื อ SPEED BOAT ปลอดภัย ด้วยเสื้ อชูชีพ และไกด์จะอธิบายรายละเอียดต่างๆค่ะ

...........น
.......... น
16.00 น
16.30 น.
18.00 น.

วันที่สอง
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

............น.
18.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลแหวก คือ เกำะทับ เกำะไก่ เกำะหม้อ เชื่ อมต่อกัน เป็ นทะเลแหวก เป็ น UNSEEN
THAILAND ลูกค้าสามารถเก็บภาพประทับใจที่น้ ีค่ะ
นาท่านดาน้ า ที่เกาะไก่ และเก็บภาพสวยๆที่บริ เวณนี้ค่ะ
เราจะนาท่านสู่ ไร่ เลย์ หาดถ้ าพระนาง สักการะศาลศักดิ์สิทธ์์ "ศาลถ้ าพระนาง" ลูกค้าส่วนใหญ่จะขอพร
เรื่ องการงาน ค่ะ
ขึ้นรถไม้ รถท้องถิ่นกระบี่ เข้าที่พกั ณ
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย
**ฮาวาย ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.กระบี่ เปรียบเสมือน ฮาวายแห่ งสยาม**
ชมสุ สำนหอย 75 ล้ ำนปี -วัดถำ้ เสื อ-ถำ้ เลเขำกอบ-ถนนคนเดิน ตัวเมืองตรัง
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ รี สอร์ท บริ การอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของที่พกั
เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่บา้ นแหลมโพธิ์
ชมสุ สำนหอย 75 ล้ ำนปี แปลกตาซากฟอสซิล ซึ่งมีเพียง 3 แห่งในโลก คือ ญี่ปุ่น อเมริ กา และไทย
วัดถำ้ เสื อ
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง(ใช้เวลา 1.20 ชม. )
เปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการนัง่ เรื อท้องแบน(นัง่ ลาละ 4 -6ท่าน) เที่ยวชมถำ้ เลเขำกอบ ภูเขาหิ นปูนมีสายน้ าไหล
ล้อมรอบและไหลผ่านภูเขาให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรื อเข้าชมถ้ าน้อยใหญ่ภายในถ้ า กระแสน้ าไหล
เรี ยดคลอดระยะทางเกือบ 4 กม. ชมถ้ ารากไทร ถ้ าคนธรรพ์ ถ้ าเจ้าสาว ถ้ าท้องพระโรง ฯ

ออกเดินทางกลับที่พกั ณ...................................
อาหารเย็นอิสระ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดโต้รุ่ง หรื อ ถนนคนเดิน

วันที่สำม

ตรัง-ช้ อปปิ้ งของฝำก- Street Art -สนำมบินตรัง

06.00 น.
09.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่4) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
แวะซื้อของฝากชื่อดัง จ.ตรัง หมูย่ำงเมืองตรัง หมูยา่ งเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร รสชาติกลมกล่อม หอม
หวาน ซึ่งคุณไม่ควรพลาดที่จะนาไปเป็ นของฝากให้กบั คนที่คุณรัก และ ขนมเปี๊ ยะซอย 9 ของฝากที่ขายดี
ที่สุดในเมืองตรัง ขนมเปี๊ ยะซอย 9 สุดยอดความอร่ อยของขนมเปี๊ ยะสูตรพิเศษ

.........น.

เที่ยวชม Street Art เมืองตรัง ใครว่าภาพเขียนบนกาแพงแบบสตรี ทอาร์ทจะมีอยูแ่ ค่สงขลาเสมอไป แต่
จริ งๆ แล้วมีที่จงั หวัดตรังด้วย ซึ่งภายในเมืองตรังเองก็จะมีจุดแสดงศิลปะที่เป็ นสตรี ทอาร์ททั้งหมด 3 แห่ง
ด้วยกัน แล้วรู ปภาพทั้งหมดก็จะเ ป็ นรู ปภาพวาดแบบ 3 มิติ ที่รับรองเลยว่าคุณจะได้รูปสวยๆ กลับไปอวด
เพื่อนอย่างแน่นอน นาท่านถ่ายรู ป คริ สตจักรตรัง ความน่าสนใจของเมืองตรังอีกหนึ่งอย่าง ก็คือจะ
มี “คริสตจักรตรัง” โบสถ์คริ สต์อายุเก่าแก่เกือบ 100 ปี แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน และบูรณะเรื่ อยมา ถึงแม้จะ
ไม่ใช่โบสถ์ในรู ปแบบเดิมร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ก็ยงั คงมีกลิ่นอายของความเป็ นดั้งเดิมอยู่ ความโดดเด่นของ
คริ สตจักรนี้จะเห็นโดดเด่นเป็ นสี เหลือง แต่ทว่าไม่ใช่สีเหลืองทัว่ ไป แต่เป็ นสี เหลืองของสี ปูนปั้น จึงเพิ่ม
ความคลาสสิ กให้โบสถ์แห่งนี้ดูสวยงาม และมีความวินเทจเหมาะกับการถ่ายรู ป
บริ การอาหารกลางวัน(มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบิน จ.ตรัง
พร้อมออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244
ถึงสนามบินดอนเมืองกรุ งเทพฯ พร้อมความประทับใจ
**********************************************************
รายการและเมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบในช่วงที่เดินทาง
*โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

12.00 น.
15.10 น.
16.35 น.
หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
อัตรำค่ำบริกำร
หมำยเหตุ

อัตรำนีร้ วม

โปรแกรมและสำยกำรบินทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำสมและไฟล์ บิน
แต่ ละเที่ยวในวันเดินทำง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 11,900 บำท (พักห้ องละ2 ท่ ำน)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ ำนละ 1,800 บำท
-ภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
( ในกรณีที่ตอ้ งการออกใบเสร็จในรู ปแบบใบกากับภาษี )
- และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ
- ค่ำตั๋วเครื่ องบิน ไป-กลับ
-ค่า ที่พกั โรงแรม หรื อรี สอร์ท ระดับมาตรฐาน 3 คืน (กระบี่ 1 คืนและ ตรัง 1 คืน )
-ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยำน )
-ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
-ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม, ของขบเคี้ยว
-ค่าเรื อSPEED BOAT นาเที่ยวทัวร์ 4 เกาะ

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

