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2TH071: ฌปรแกรมทัทร์กระบฝ่ ทะเลแหทก เกาะปธดะ หาดโร่เลฬ์ หมม่เกาะอฝอฝ ธ่าทมาหฬา 

ถ ้าโทกผ้น เกาะโม้โผ่ สระมรกต น ้าตกร้ธน 4 ทัน 2 ใฟน (VAN) 
 

แผนการเดผนทาน 
 

 

 

19.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.กระบฝ่ 

20.00 น. ล้ธหมภน !! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

 

 

05.00 น. เดผนทานถพน จันหทัดกระบฝ่ ธผสระญห้ท่านท าภาระกผจส่ทนตัท ตามธัธฬาถัฬ 

07.00 น. รับประทานธาหารเช้า (1) ณ ร้านธาหาร 

08.30 น. น าท่านลนเรฟธหานฬาท ท่ธนทะเลกระบฝ่ 

  อักฯ่ธนบนชาฬหาดทฝ่ ทะเลแหทก (Unseen) 

  ชมใทามนามขธนเกาะแก่นต่านๆ ขธนทะเลกระบฝ่ เช่น เกาะโก่ เกาะทัอ เกาะหม้ธ เชผญท่านเล่นน ้า  

  ด าน ้าชมปะการัน ะมนปลาทะเลสฝสันสทฬนามนานาชนผด ท่ามกลานธรรมชาตผธันแสนบรผสภทธผ์ 

12.00 น. รับประทานธาหารกลานทัน (2) แบบปผกนผก ทฝ่ เกาะปธดะ 

13.30 น. เดผนทานโป ถ ้าอระนาน หาดโร่เรฬ์ ขพ้นชฟ่ ธเรฟ่ธนกผจกรรมปฝนหน้าฯา 

14.30 น. สมใทรแก่เทลาน าท่านเดผนทานกลับะ่ัน Check in เข้าสม่ทฝ่อัก 

19.00 น. รับประทานธาหารเฬฎน (3) ณ ร้านธาหาร 

 

 

 

07.00 น. รับประทานธาหารเช้า (4) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก 

08.30 น. เดผนทานโป ธภทฬานแห่นชาตผหาดนอรัตน์ธารา - หมม่เกาะอฝอฝ ทผททัถน์ทฝ่สทฬนามแปลกตาด้ทฬ 

  ภมเขาหผนปมนต้ันตระหน่าน 

  น าท่านลน เรฟธ Speed Boat อร้ธมเสฟ้ธชมชฝอ มภ ่นหน้าสม ่หมม่เกาะอฝอฝ (ญช้เวลาประมาณ 45 นาทฝ) 

ทันแรก  กรภนเทอฯ - จ.กระบฝ่ 

ทันทฝ่สธน ธ่าทนาน - ทะเลแหทก - เกาะปธดะ - ถ ้าอระนาน - หาดโร่เลฬ ์

ทันทฝ่สาม หาดนอรัตน์ธารา - หมม่เกาะอฝอฝ - ธ่าทมาหฬา - ถ ้าโทกผ้น - ธ่าทรันตฝ - เกาะโม้โผ่ 
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09.30 น. น าท่านเทฝ่ฬทรธบ เกาะอฝอฝเล  

  - ธ่าทมาหฬา สถานทฝ่ถ่าฬท าภาอฬนตร์เรฟ่ธน The Beach 

  - ธ่าทฌล๊ะซามะ จภ ดนฝ้ท่านสามารถด าน ้า ดมปะการันและชมปลาหลากหลาฬชนผด 

  - ธ่าทปผ เละ ชม ทะเลญน (Lagoon) น ้าทะเลสฝเขฝฬทมรกต ฌธบล้ธมฯาหผนปมนธันสมนชัน  

  - ถ ้าโทกผ้น สถานทฝ่เกฎบรันนกนานแธ่น 

12.00 น.  น าท่านขพ้น เกาะอฝอฝดธน รับประทานธาหารกลานทัน (5) 

14.00 น. น าท่านลน เรฟธ Speed Boat มภ ่นหน้าสม ่ธ่าทรันตฝ หรฟธ หผนกลาน 

15.00 น. เดผนทานโป เกาะโม้โผ่ เกาะทฝ่สทฬทฝ่สภดขธน ธภทฬานแห่นชาตผหาดนอรัตน์ธารา - หมม่เกาะอฝอฝ ซพ่ นมฝ

  ฉาฬาท่า ดนปะการันแสนโร่ ธผสระญห้ท่านอักฯ่ธนและเล่นน ้าตามธัธฬาถัฬ 

19.00 น. รับประทานธาหารเฬฎน (6) ณ ร้านธาหาร 
 

 

 

 

07.30 น. รับประทานธาหารเช้า (7) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก 

  เกฎบสัมภาระ เชใ็เธ้าท์ น าท่านเดผนทานโป สภสานหธฬ 
  สุสานหอฬ ธรณฝวผทฬาอผสูจน์อบว่าอาฬุประมาณ 40 ล้านปฝ แต่ชาวบ้านฬังใงเรฝฬกสุสานหอฬ 75 ล้านปฝ เกผดจากธาตุ

  หผนปูนญนน า้ทะเลหล่อเป็นญต้น า้ จนเป็นเนือ้เดฝฬวกัน เป็นลานหผนกว้างญหญ่ฬื่นลงโปญนทะเลฮอสซผลล์ เป็นแฯ่นหผนหนา 

  ประมาณ 40 ซ.ม. มฝเอฝฬง 3 แห่งญนฌลก โด้แก่ อเมรผกา ญฝ่ปุ่น โทฬ 

10.30 น.  เดผนทานโป สระน ้าผภด สระแก้ท และ สระมรกต (Unseen) 

12.30 น.  รับประทานธาหารกลานทัน (8) ณ ร้านธาหาร 

  น าท่านเดผนทานโป น ้าตกร้ธน (Unseen) ชมใทามมหัถจรรฬ์ขธนธรรมชาตผ ณ น ้าตกร้ธนทฝ่มฝจภ ดก าเนผด

  ขธนแหล่นน ้าอภ ร้ธน บนฬธดเขาโหลสม่เบฟ้ธนล่านกัดเซาะหผนลดหล่ันลนมาเป็นน ้าตกร้ธนทฝ่มฝธภณหภมมผประมาณ 

  30 ธนถาเซลเซฝฬส ญห้ท่านโด ้สัมฯัสธาบน ้าแร่แช่น ้าร้ธน 

17.00 น.  รับประทานธาหารเฬฎน (9) ณ ร้านธาหาร หลันธาหาร น าท่านเดผนทานกลับ กรภนเทอฯ 

24.00 น.  เดผนทานถพน กรภนเทอฯ ฌดฬสทัสดผภาออร้ธมใทามประทับญจ 

 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

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

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

 

 

 

 

 

 

ทันทฝ่สฝ่  สภสานหธฬ - สระมรกต - สระน ้าผภด - น ้าตกร้ธน - กรภนเทอฯ 
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ทันเดผนทาน ราใาผม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภ 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

05-08 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

12-15 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

19-22 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

26-29 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

03-06 เมษาฬน 2563 9,900 9,500 2,000 

10-13 เมษาฬน 2563  9,900 9,500 2,000 

11-14 เมษาฬน 2563 9,900 9,500 2,000 

16-19 เมษาฬน 2563 9,500 9,200 2,000 

23-26 เมษาฬน 2563 9,500 9,200 2,000 

30 เมษาฬน - 03 อฤษภาใม 2563 9,900 9,500 2,000 

07-10 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

14-17 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

21-24 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

28-31 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

 

ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 
 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ฯม ้ญหญ่ อัก 2-3 ท่าน ราใาท่านละ 9,500 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก *ธาฬภต ่ากท่า 4-11 ปฝ อักกับฯม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ 9,200 

เดฎก *ธาฬภต ่ากท่า 4-11 ปฝ อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 9,200 

เดฎก *ธาฬภต ่ากท่า 4-11 ปฝ อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 8,500 

ฯม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 2,000 

 

เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 10 ทัน 
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ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถVIP 9 ทฝ่นั่นอร้ธมน ้ามันและในขับน าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ห้ธนอัก 2 ใฟน (ห้ธนแธร์ อักห้ธนละ 2-3 ท่าน) 

 ทัทร์หมม ่เกาะอฝอฝ ทะเลแหทก อร้ธมธภปกรณ์ ฌดฬเรฟธ Speed Boat 

 ทัทร์หมม ่ 4 เกาะ อร้ธมธภปกรณ์ฌดฬเรฟธญหญ่ 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 9 มฟ้ธ 

 ใ่ามัใใภเทถก์น าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 

 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 

 

สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 รธนเท้าสทมสบาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 โฮฉาฬ 

 ใรฝมกันแดด 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 
 

เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 15 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 15 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 

 

เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับฯผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ
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ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 
 

เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน (ฯม ้ญหญ่) ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 
 


