วันแรก

พร้อมกันณ.จุดนัดหมายจากนัน้ ออกเดินทางสุ่ จ. ตรัง โดยรถบัสปรับอากาศระหว่างทาง
บริการอาหารแบบปิ กนิก (มื้อที่ 1) พร้อมเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว สนุ กสนานกับ
กิจกรรมบนรถบัสจากมัคคุเทศก์อารมณ์ดรี บั ฟังข้อมูลด้านท่อง เทีย่ ว

23.30น.

บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย จังหวัดชุมพร หลังอาหารมื้อ
คา่ นาท่านเดินทางต่อให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง
06.00น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรังให้ท่านทาภารกิจส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟัน

07.00น.
08.30น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร(มื้อที่ 3)
นาท่านขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะมุก ซึง่ เป็ นทีต่ งั้ ของ ถา้ มรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชม
ถา้ มรกต (Unseen in Thailand ) พร้อมค้นหาทีม่ าของชื่อถา้ ซึง่ มีประวัตอิ ยู่ภายในถา้

ขณะที่ลอยตัวเข้าไปถา้ จะได้เห็นความสวยงามของสีเขียมมรกตจากนัน้ เดินทางสู่เกาะ
กระดาน เกาะกระดานเป็ นเกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง นา้ ใส หาดทรายขาว ให้
ท่านลงเล่นนา้ ดู ปะการัง ซึ่งเกาะแห่งนี้ เป็ นที่แต่งงานใต้นา้ ของจังหวัดตรัง ท่านจะเห็น

12.30น.

ปะการัง ปลาดาวขนาดใหญ่ หลากสีสนั พร้อมสัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ ก ารอาหารมื้ อ เที่ ย งแบบบุ ฟ เฟ่ บนเรื อ (มื้ อ ที่ 4)หลัง อาหารเที่ ย งน าท่ า นเล่ น
นา้ ดูปะการังกันต่อ

13.30น.

16.30น.
18.30น.
20.00น.

นาท่านเล่นนา้ ที่กาะเชือก เป็ นเกาะหินปูนตัง้ คู่ กนั สองเกาะ ซึง่ เป็ นแหล่ง ปะการังนา้ ตื่นที่
สวยงามของงหวัด ตรัง ท่ า นจะได้ช มความงานของปะการัง แข็ง และปะการัง อ่ อ น
หลายหลากสี ฝูงปลามากมายให้ท่านชม หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางถึงเกาะม้าเป็ นเกาะที่
อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่าน
นา้ ของจังหวัดกระบี่ ปะการังที่น่ีโดยรอบ
เกาะสวยมากครับ ล้อมรอบโดยปะการังแข็งและปะการังอ่อน บนเกาะจะมี ค้างคาวแม่ไก่
ที่คอยส่งเสียง อยู่ดา้ นบน เกาะม้า มองจากบนเรือ แล้วดู คล้ายกับ ม้า หรือ ม้าหมากรุก
จึงเป็ นทีม่ าของเกาะม้า ท่านสามารถลงเล่นนา้ ให้อาหารฝูงปลา ตกปลาหมึกได้ท่ี
นาท่านเดินทางถึงท่าเรือปากเมง อาบนา้ เปลีย่ นเสื้อ รถรับเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองตรัง
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ร้านอาหารบ้านสุวมิ ล (มื้อที่ 5)
นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั โรงแรม Eco Inn Trang หรือเทียบเท่า ในตัวเมืองตรัง พักห้อง
ละ 2 ท่าน ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง
07.00น.
08.30น.
10.00น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่ กั (มื้อที่ 6)
นาท่าน CHECK OUT ออกจากทีพ่ กั เพือ่ เดินทางท่องเทีย่ วกันต่อ
นาท่านเดินทางถึงถา้ เลเขากอบ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สาหรับผูท้ ่ี ชอบ การผจญ
ภัย เพราะถา้ แห่งนี้มที างนา้ ใต้ดนิ ไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลานา้ เข้าไปข้างใน เพือ่ ไป
ชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึง่ ยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถา้ ต่างๆ
หลาย สิบถา้ แต่ทเ่ี ปิ ดให้เทีย่ วชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถา้ เท่านัน้ ใช้เวลาเที่ยวชมถา้
30 นาที-1ชัว่ โมง ล่องธาราใต้พภิ พ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัย เล็กๆ
ในถา้ เลเขากอบ เพือ่ ชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถา้ บนแผ่นดิน แต่ตอ้ งนัง่ เรือ

12.00น.
15.30น.
17.00น.
18.30น.
20.00น.

ลอดไปตามลาธารใต้ภู เ ขา เอนตัว ราบชมความงาม ของหลอดหิน ย้อ ยและหิน คด
ประติมากรรมธรรมชาติซ่งึ หาชมได้ยากยิ่งในที่อ่นื ๆระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถา้
หลายแห่ง เช่น ถา้ คนธรรพ์ ถา้ รากไทร และถา้ ท้องพระโรง
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางถึงสระมรกต ซึง่ เป็ นสระนา้ ตามธรรมชาติมนี า้ ใสเขียวมรกตสะอาดมากให้
ท่านได้ถ่ายรูปหรือเลือกเล่นนา้ กันเต็มที่
นาท่านเดินทางถึงนา้ ตกร้อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหรือเลือกที่จะอาบนา้ แร่จากนา้ ตกร้อนกัน
เต็มที่
บริการอาหารมื้อคา่ (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ จังหวัดกระบี่
นาท่าน CHECK IN เข้าที่พกั โรงแรมกระบีค่ ริสตัน (พักห้องละ2ท่าน) หลงจากนัน้ ให้
ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย….ราตรีสวัสดิ์

วันที่สข่ี องการเดินทาง
07.00น.
08.00น.
09.30น.
10.00น.

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่ 9)
นาท่าน CHECK OUT ออกจากทีพ่ กั เพือ่ เดินทางท่องเทีย่ วกันต่อ
นาท่านขึ้นเรือท้องถืน่ เพทือ่ เดินทางไปดานา้ ดูปะการังทะเลกระบี่
เ ดิ น ท า ง ถึ ง ช า ด ห า ด อ่ า ว น า ง ช ม ถ ้ า พ ร ะ น า ง แ ล ะ เ ล่ น น ้ า ท ะ เ ล บ ริ เ ว ณ
ชายหาด

11.00น.
12.30น.

ดานา้ ดูปะการังบริเวณเกาะไก่ ให้ท่านได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่
บริการอาหารเทีย่ งแบบปิ คนิคบนเรือ (มื้อที่ 10)

13.00น.
15.00น.

นาท่านเล่นนา้ และถ่ายรูปทีท่ ะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ
นาท่านเดินทางกลับฝัง่ หาดนพรัตน์ธารา ให้ท่านได้อาบนา้ อาบท่าเพื่อ เตรียมตัวเดินทาง
กลับ
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

16.30น.
18.30น.
19.30น.

บริก ารอาหารมื้อ ค า่ (มื้อ ที่ 11) ณ ร้า นอาหาร พลับ พลาซีฟ้ ู ด อ าเภอ ไชยา จัง หวัด
สุราษฏร์ธานี อิม่ อร่อยกับอาหารพื้นเมืองรดชาติจดั จ้านอร่อย
นาท่านเดินทางกลับให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามมอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่หา้ ของการเดินทาง
05.30น.

นาท่านเดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

