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โปรแกรมการเดนิทาง 5 วนั 4 คนื  พกั โรงแรมธรรมรินธนา 1คืน บาฮาเกยีรลังกาวี 1 คืน 
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ตรัง 
18.00  พรอมกันท่ี สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุนดินแดง / บ๊ิกซีพระราม2  ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู จ.ตรัง  
19.00    อาหารเย็น ณ หองอาหารนิวรสทิพย 1.กุงอบวุนเสน  2. หอยจอทอดกรอบ  3. ผัดส่ีสหาย  4. ปลานึ่งมะนาว  5. แกงจืดเตาหู 
            6. ไขเจียวหมูสับ 7.ขาว 8.ผลไม 9.น้ําด่ืม 
วันท่ีสองของการเดินทาง  ทะเลตรัง ถํ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะมา เกาะไหง 
07.00 ถึง จ.ตรัง นําคณะรับประทานอาหารเชาสไตลติมซํา โจก ปาทองโก ทานกันจนอ่ิม มื้อท่ี 1 นําคณะเดินทางสูทาเรือ 

    
09.00      ถึงทาเรือ เปล่ียนชุดลงทะเล ลงเรือทองทะเลตรัง นําคณะเดินทางสู เกาะมุก เปนเกาะท่ีมีจุดเดนท่ี ถ้ํามรกต ถึงปากถ้ําตอง 
      ลอยตัวเขาไปโดยใชเส้ือชูชีพตอแถวเจาหนาท่ีคอยดูแลพาเขาชมภายในถ้ํา ดวยความงดงามของแสงกระทบกับทองน้ําสะทอน 
              ผนังถ้ําจนเปนสีมรกต เจาหนาท่ีนําคณะไปจนสุดปลายถ้ํา สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีมีหาดทราย เหมือนปลองภูเขา 
      ไฟ เงยหนาขึ้นเปนทองฟาบริเวณรอบๆมีพืชพันธุไมทะเล ดวยหาดทรายขาวละเอียด ชมกันจุใจเดินทางกลับ ขึ้นเรือออกเดิน 
      ทางตอไปยังเกาะกระดาน เกาะแหงความงามของชายหาดสวย ปะการังสมบูรณ รับประทานอาหารเท่ียงบุฟเฟบนเรือ มื้อท่ี 2    
      รายการอาหารม1ี.แกงสมทะเล 2.ปลาทอดขมิ้น  3. ทอดมันทะเล  4.ผัดผักรวม 5.ขาว ผลไม อาหารวาง  จากนั้นนําชม 
     ปะการังใตทะเลท่ีงดงาม เดินทางสู เกาะเชือก เกาะเล็กๆท่ีมีปะการังรอบเกาะใหเราไดชมกันอยางจุใจ จากนั้นนําชม เกาะมา ดํา 
     น้ําดูปะการังกันอีกครั้ง สมควรแกเวลาเดินทางกลับทาเรือ ขึ้นรถเขาสูตัวเมืองตรัง เช็คอินเขาท่ีพัก 
19.00   บริการอาหารคํ่า มื้อท่ี 3 รายการอาหาร 1.ปลาสามรส 2.ยําสามกรอบ 3.น้ําพริกปลาทู  4.แกงเลียงกุงสด 5.เตาหูทรงเครื่อง 
              6.ผัดผักรวม    7. หมูผัดเผ็ดพริกไทยออน  8. ขาว   9. ผลไม 
วันท่ีสามของการเดินทาง เกาะลังกาวี มาเลเซีย พิพิธภัณฑมัสสุหรี บอนํ้าศักสิทธิ์ เคเบิ้ลคาร ตลาดก๊ัว 

   
05.30  ต่ืนเชารับประทานอาหารเชา พรอมเดินทางสู ทาเรือตํามะลัง จ.สตูล  

    
09.00 ถึงทาเรือตํามะลัง ตรวจใบผานแดน ลงเรือเฟอรี่ยเดินทางสู เกาะลังกาวี  ถึงเกาะเกาะลังกาวี นําคณะขึ้นรถทองถิ่นเดินทางสู 
   พิพิธภัณฑพระนางมัสสุหรี ชม บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ บานพระนาง วิถีความเปนอยู ทุงขาวไหม จากนั้นนําคณะรับประทานอาหารเท่ียง 
   ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทางสู สถานีเคเบ้ิลคาร นั่งกระเชาชมทิวทัศนของหมูเกาะตางๆ จากนั้นนําคณะเดินทางสูตลาดก๊ัว  
   แวะซ้ือของฝากปลอดภาษี และถายรูปคูนกอินทรีย สัญลักษณเกาะลังกาวี  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
18.30 เช็คอินเขาท่ีพัก โรงแรมบาฮาเกียร ยานธุรกิจการคา  
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง เกาะลังกาวี ตรัง ถํ้าเลเขากอบ กรุงเทพฯ 
07.00 น. อาหารเชา  มื้อท่ี 7  หลังอาหารเก็บสัมภาระ แวะซ้ือของฝากท่ีทาเรือ จากนั้นลงเรือเดินทางกลับสูทาเรือ 
11.30 กลับถึงทาเรือ นําคณะขึ้นรถ รับประทานอาหารกลางวัน มื้อท่ี 8 หลังอาหารเดินทางสู จ.ตรัง 
15.00 ถึง จ.ตรัง แวะซ้ือของฝาก เตรียมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
17.00 แวะทานอาหารเย็นท่ี โคออบ สุราษฏรธานี มื้อท่ี 9  1. ไขเค็มไชยาทอดดาว  2. เนื้อปูผัดพริกไทยดํา  3. ปลากะพงทอดสามรส 
             4. แกงสมปลากะพง-ผักรวม  5. ไกตมขมิ้น  6. ผัดผักรวมมิตร    7. ยํารวมมิตรทะเล  8. ขาว  9. ผลไม  10. น้ําด่ืม 
วันท่ีหาของการเดินทาง กรุงเทพฯ 
04.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

                   ------------------------------------------------------------------ 
อัตราคาบริการ  ทานละ 7,890 บาท (อาหารท่ีเกาะลังกาวี กับขาว6 อยางสไตลอาหารจีน) 
รวม  - รถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ - ท่ีพักตรัง1คืนลังกาวี 1 คืน - หนากากดูปะการัง+ชูชีพ   - ทัวร3วัน  
      - อาหาร 9 มื้อ      - ประกันการเดินทาง 1ลานบาท   - คาอุทยานฯ   - ไกดทองถิ่น 
 
ส่ิงท่ีตองนําติดตัว  1.ชุดเลนน้ํา   2. ถุงใสของกันน้ํา   3.เครื่องอาบน้ํา    4.ครีมกันแดด 
       5.หมวก   6.กลองถายรูป    7. รองเทาแตะ          8. ยาประจําตัว 
 
หมายเหตุ   

1. ทานท่ีมีพาสปอรต กอน 6 เดือนหมดอายุ ถายสําเนาหนาพาสปอรต สงกอนการเดินทาง 5 วัน ไมมีคาใชจาย 
ทานท่ีไมมีพาสปอารต ทําใบผานแดน ถายสําเนาบัตรประชาชน+รูปถาย1นิ้ว 1 รูป สงกอนการเดินทาง7วัน  
คาใชจายทานละ 280 บาท 
 

2. รายการและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา   2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใหแก
ทานไมวากรณีใดๆ(ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน)รวมท้ังเหตุสุดวิสัยเชนภัยธรรมชาติตางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรคคาบริการท่ี
ทานชําระเปนการชําระแบบเหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกันหากทานมิไดทองเท่ียวตาม
รายการ 


