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ท่องทะเลตรงั เกาะมกุ สวรรคแ์ห่งอนัดามนั  

3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน ไลออนแอร ์และ นกแอร ์

วนัท่ี 18-20 ธนัวาคม 2563 
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07.45 น.          คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ อาคาร 
2 ชั้น 3 เคาน์เตอร ์11-12 โดย สายการบินไทยไลออน แอร์ เจา้หนา้ที่คอยให้
การตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

09.45 น.          ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานตรัง โดยสายการบินไทยไลออน แอร ์ 
 เที่ยวบินที่ SL824 

11.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง รบัสมัภาระ 
 

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูติ่มซ า+หมูย่างตรังลือชื่อ 
   
นั่งรถ ตุ๊กตุ๊กหัวกบชมเมืองกันตัง เอกลกัษณเ์ก่าแก่อีกอย่างของเมืองตรงั 
เขา้ชม พิพิธภัณฑพ์ระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภักดี เดิมเป็นจวนเจา้เมืองหรือ
บา้นพกัของพระยารษัฎานุประดิษฐ์มหิศรภกัดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นอดีตผูว้่า
ราชการเมืองตรงั เป็นภายในบา้นจดัแสดงสิ่งของเครื่องใชข้องพระยารษัฎาฯ เหมือน
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อาทิ หุ่นจ าลองพระยารัษฎาฯ ในท่านั่งเสมือนยังคงมีชีวิต 
หอ้งนอน หอ้งรบัแขก หอ้งท างาน ภาพถ่ายโบราณ ขา้วของเครื่องใชใ้นสมยัโบราณ  
เช่น เครื่องพิมพดี์ด ตลบัเมตร ตู ้เตียง เกา้อี ้เป็นตน้  
 
เดินทางสู ่ท่าเรือควนตุ้งกู เพื่อเดินทางสูเ่กาะมกุ โดย SPEED BOAT   
มุ่งหนา้สู่ เกาะมุก หน่ึงใน Unseen in Thailand เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 
ของทะเลตรงั การเกาะมกุยงัคงสงบเงียบ คงความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ชาวเกาะ ท าใหเ้กาะมุกดูมีเสน่ห ์ส าหรบันักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบความวุ่นวายใดๆ 
เพราะแมจ้ะเปิดใหท้่องเที่ยว แต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบา้นบนเกาะ ก็ยังคงด าเนิน
ต่อไปไดอ้ย่างน่าชื่นชม 

 วนัแรกของการเดินทาง  

กรงุเทพฯ – ตรงั – ชมเมืองกนัตงั   

พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎานปุระดิษฐม์หิศรภกัดี - เกาะมกุ  
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   น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก เกาะมุก สิวาลัยบีช รีสอรท์ 

 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั อาทิ เลน่น า้ชายหาด พายเรือคายคั ป่ันจกัรยาน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ทีพั่ก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
 

 
 
 
 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

09.00 น.  น าท่าน นั่งเรือไม ้2 ชัน้  
ลอยตวัเขา้สู ่ถ า้มรกต ซึ่งปากทางเขา้ถ า้เป็นโพรงเล็กๆ สงูพน้ระดบัน า้พอที่เรือลอด
ได ้แต่เราจะต่อแถวกันเขา้ไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเขา้ถ า้มีแสงจาก
ภายนอกสะทอ้นกบัน า้ภายในถ า้ท า  ใหน้ า้เป็นสีเขียวมรกต ดแูปลกตาและสวยงาม   
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อพน้ปากถ า้ออกมาอีกดา้นหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบ
ดว้ยหนา้ผาสูงชัน ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลกัษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความ
มหศัจรรยท์ี่ธรรมชาติไดส้รา้งไว ้
(กรณีเขา้ถ า้มรกตแนะน าเฉพาะผู้คนที่แข็งแรง และช่วยเหลือตัวเองได ้เนื่องจาก
บางครัง้น า้เชี่ยว อาจจะมีความยากล าบากในการมุดเขา้ถ า้ ผูท้ี่ไม่เขา้ถ า้ สามารถ    
พกัผ่อนเปลี่ยนอิรยิาบถไดบ้นเรือที่จอดลอยคอรออยู่ ดา้นหนา้ถ า้) 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บนเกาะ  
 

 
 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

  ท่องทะเลตรงั – ถ ้ามรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก 
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บ่าย เดินทางสู ่เกาะกระดาน ไดช้ื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สดุของหมู่เกาะในทะเลตรงั  
สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน ้าใสจนมองเห็นแนว
ปะการงัซึ่งทอดยาวจากชายหาดดดา้นเหนือถึงชายฝ่ัง ชมฝูงปลาหลากสี
แหวกว่ายอย่างสวยงาม 
ชม เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง 
ปะการงัอ่อนหลากสี ฝงูปลานอ้ยใหญ่ ใหท้่านไดล้ง เลน่น า้ ดปูะการงัทัง้สอง
เกาะอย่างเต็มอิ่ม 

 

15.30 น ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านนั่งเรือกลบัที่พกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ทีพั่ก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก เกาะมุก สิวาลัยบีช รีสอรท์ 
 
 

 
 

 
 
           เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 11.00 น.  ลงเรือ SPEED BOAT เดินทางสู ่ท่าเรือควนตุง้ก ู
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

ตรงั - บา้นอดีตนายกฯ ชวน หลีกภยั - วดัตนัตยาภิรม - กรงุเทพฯ 
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บ่าย เยี่ยมชม บ้านอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย เป็นที่รกัและเคารพทัง้คนตรงั คนปักษใ์ต ้
และคนไทยทั่วประเทศ รม่รื่นเต็มไปดว้ยแมกไม้
นานาพนัธุ ์ซึ่งตัง้อยู่บนถนนวิเศษกลุ ไม่เคยห่างหาย

จากผูค้น ที่เดินทางเขา้ไปสมัผสัเรื่องราวของ
ต านานายกรฐัมนตรีของเมืองตรงัที่ชื่อว่า 
“นายชวน หลีกภยั” 
นมัสการพระพุทธสิหิงค์และเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

คู่บา้นคู่เมืองตรงั  
ณ วัดตันตยาภริม เพื่อ ความเป็นสิรมิงคลต่อตวัท่านและครอบครวั 
แวะซือ้ฝากของที่ระลกึขึน้ชื่อของจงัหวดัตรงัเพื่อเป็นของฝากทางบา้น 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานตรัง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.00 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินนกแอร ์

เทีย่วบินที ่DD7411 
19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nation Around The World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

ก าหนดเดินทางล่องทะเลตรัง วันที ่18-20 ธันวาคม 2563 
          **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%** 

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  22,500  บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ     4,000  บาท 
 

***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าบริการน าเที่ยว ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ค่าเรือ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
ท่องเที่ยวต่างๆ  

- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  

- ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  
**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 

อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ  
นอกเหนือรายการที่ก าหนด 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  
การช าระเงนิ 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชม.หลงัการจอง 

• ช าระสว่นที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 45 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-45 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า ค่าปรบัการยกเลิกที่พกัและบรกิารอ่ืนๆ 
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ ต่อการบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่าย

ต่างๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์หรือ

ของ บริษัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

 
ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที ่11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่งทริปท่องทะเลตรัง วันที ่18-20 ธันวาคม 2563 
 
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  22,500    บาท 

 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ  4,000   บาท 
 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________  
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
4. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWIN / พกัคู่สองเตียง      DOUBLE / พกัคู่เตียงเดียว  SINGLE /พกัเด่ียว   TRP / พกัสามท่านสามเตียง  
 
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________  
เบอรม์ือถือ _____________________________Email address: ___________________________________________ 
ที่อยู่ : __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิมัดจ า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีอาจจะปลอ่ย
ที่นั่งว่างใหก้บัท่านที่พรอ้มช าระค่ามดัจ าก่อน และใหท้่านที่ไม่พรอ้ม 
 กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนาบัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 
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