2TH070: ทัทร์ทะเลตรัน ถ้ำมรกต ทะเลแหทก หำดโร่เลฬ์ 4 ทัน 2 ใฟน (VAN)
แผนกำรเดผนทำน
ทันแรก
20.00น.
20.30น.
ทันทฝ่สธน
06.30 น.

09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

[พิมพ์ที่นี่]

กรภนเทอฯ - ตรัน
จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลำดอร้ำท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธำกำถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น
หน้าสม่ จ.ตรัน
ล้ธหมภน !! หำกมำช้ำเกผนกท่ำนฝ้ ท่ำนจะตกทรผป และโม่สำมำรถเรฝฬกร้ธนใ่ำเสฝฬหำฬญดๆ โด้ทนั้ สผ้น
เกำะกระดำน - เกำะแห่นใทำมรัก - ถ้ำมรกต - เกำะเชฟ ธก - เกำะม้ำ
เดผนทานถพน จ.ตรัน
รับประทำนธำหำรเช้ำ (1) ณ ร้ำนธำหำรธาหารเช้าเมฟธนตรัน (ตผ่มซาเลผถรส หมม ฬ่านเมฟธนตรันทฝ่ขพ้นชฟ่ ธ)
เดผนทานโป หำดปำกเมน จ.ตรัน
นาท่านลนเรฟธญหญ่ ธธกเดผนทานสม่ เกำะกระดำน
ชมทัถนฝฬภาอธันสทฬนามขธนทะเลธันดามันขธนภาใญต้ หรฟธ เกำะแห่นใทำมรัก และเป็นเกาะทฝ่สทฬทฝ่สภด
ขธนจ.ตรัน เล่นน้าอักผ่ธนตามธัธฬาถัฬ
เดผนทานโป ถ้ำมรกต (Unseen)ผจญภัฬระหท่านทานเข้าถ้าทฝ่มฟดสนผทใ้นหาใทามหมาฬขธนถ้า แสนจาก
ภาฬนธกจะสะท้ธนกับน้าภาฬญนถ้า ทาญห้เหฎนน้าเป็นสฝเขฝฬทมรกต ดมแปลกตา และมหัถจรรฬ์ญนใทาม
สทฬนามทฝ่ธรรมชาตผโด้บรรจนสร้าน เมฟ่ธอ้นปากถ้าธธกมาธฝกด้านหนพ่น จะเหฎนหาดทราฬขาทสะธาด
ล้ธมรธบด้ทฬหน้าผาสมนชั น นั่นเล่นน้าโด้
รับประทำนธำหำรกลำนทัน (2) แบบปผ กนผกบนเรฟธ
เดผนทานโป เกำะเชฟ ธก เกาะแห่นใทามประทับญจมผรม้ลฟม
เดผนทานโป เกำะม้ำชมใทามนามขธนปะการันธ่ธน ดธกโม้น้าและปลาสฝสันสทฬนาม แห่นเกาะทฝ่โด้ช่ ฟ ธท่า
มฝ ป่ ำกัลปั นหำ หลากสฝท่ สฝ มบม รณ์สทฬนามทฝ่สภดแห่นท้ธนทะเลตรัน โด้เทลาสมใทรเดผนทานกลับฝั่ น
ระหท่านเดผนทาน บรผการธาหารท่านและเใรฟ่ธนดฟ่ม และนาท่านเดผนทานเข้าสม่ท่ อ
ฝ ัก
รับประทำนธำหำรเฬฎน (3) ณ ห้ธนธำหำรขธนทฝ่อัก
อัก เลตรังรีสอร์ท หรือเทีฬบเท่า

ทันทฝ่สำม
07.00 น.

ถ้ำเลเขำกธบ - สระน้ำผภ ด - สระแก้ท - สระมรกต - น้ำตกร้ธน - สภสำนหธฬ
รับประทำนธำหำรเช้ำ (4) ณ ห้ธนธำหำรขธนทฝ่อัก
เดผนทานโป ถ้ำเลเขำกธบ (Unseen) ญห้ท่านโด้ล่ธนเรฟธมภ ดถ้า ชมหผนนธก หผนฬ้ธฬทฝ่สทฬนาม ใทามน่า
อผถทนขธนถ้าแห่นนฝ้
ถา้ เลเขากอบ ถำ้ ทฝ่มฝใทำมมหัถจรรฬ์ขธนธรรมชำตผ ทฝ่ทำญห้เกผดธำรนำ้ โหลตลธดถำ้ บนแฯ่นดผน มฝลักษณะเป็นภูเขำฯำหผน
สูนชันสลับซับซ้ธน

10.00 น.

12.00 น.
15.30 น.

เดผนทานโป ธำเภธใลธนท่ธม
เดผนทานโป สระน้ำผภ ด สระแก้ท และ สระมรกต (Unseen)
เดผนทานโป น้ำตกร้ธน (Unseen)ชมใทามมหัถจรรฬ์ขธนธรรมชาตผ ณ น้าตกร้ธนทฝ่มฝจภดกาเนผดขธน
แหล่นน้าอภ ร้ธน บนฬธดเขาโหลสม่เบฟ้ธนล่านกัดเซาะหผนลดหลั่นลนมาเป็นน้าตกร้ธนทฝ่มฝธภณหภมมผประมาณ 30
ธนถาเซลเซฝ ฬส ญห้ท่านโด้ สัมผัสธาบน้าแร่แช่ น้าร้ธน
รับประทำนธำหำรกลำนทัน (5) ณ ร้ำนธำหำร
เดผนทานโป สภสำนหธฬ 75 ล้ำนปฝ
สุสานหอฬ 75 ล้านปี ต่ธมำธรณฝทผทฬำอผสูจน์อบท่ำธำฬุ ประมำณ 40 แต่ชำทบ้ำนฬันในเรฝฬกสุสำนหธฬ 75 ล้ำนปฝ
เกผดจำกธำตุหผนปู นญนนำ้ ทะเลหล่ธเป็นญต้นำ้ จนเป็นเนืธ้ เดฝฬทกัน เป็นลำนหผนกท้ำนญหญ่ฬ่นื ลนโปญนทะเลฮธสซผ ลล์ เป็นแฯ่น
หผนหนำประมำณ 40 ซ.ม. มฝเอฝฬน 3 แห่นญนฌลก โด้แก่ ธเมรผกำ ญฝ่ป่ ุ น โทฬ

18.00 น.
ทันทฝ่ส่ฝ
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.30 น.
16.00 น.
19.30 น.

รับประทำนธำหำรเฬฎน (6) ณ ร้ำนธำหำร
อัก Palm Paradise หรืธเทฝฬบเท่ำ
ทะเลแหทก - เกำะโก่ - เกำะทัอ - เกำะหม้ธ - เกำะปธดะ - ถ้ำอระนำน - หำดโร่เรฬ์ กรภนเทอฯ
รับประทำนธำหำรเช้ำ (7) ณ ร้ำนธำหำร
เดผนทานโป ทะเลแหทก (Unseen)ท่ธนทะเลกระบฝ่ ล่ธนเรฟธชมใทามนามขธนเกาะแก่นต่านๆขธนทะเลกระบฝ่
เช่ น เกำะโก่ เกำะทัอ เกำะหม้ธ เชผ ญท่านเล่นน้า ดาน้าชมปะการัน ฝม นปลาทะเลสฝสันสทฬนามนานาชนผด
อักผ่ธนบนชาฬหาดทฝ่ ทะเลแหทก (Unseen) (ขพ้นธฬม ่กับสภาอน้าและธากาถ) ท่ามกลานธรรมชาตผธัน
แสนบรผสภทธผ์
รับประทำนธำหำรกลำนทัน (8) ณ ร้ำนธำหำร เดผนทานโป เกำะปธดะ
เดผนทานโป ถ้ำอระนำน หำดโร่เรฬ์ ขพ้นชฟ่ ธเรฟ่ธนกผจกรรมปฝ นหน้าผา
เดผนทานถพนฝั่ น เตรฝฬมตัทเดผนทานกลับสม่กรภ นเทอฯ
ธผสระ รับประทำนธำหำรเฬฎน
เดผนทานกลับ กรภนเทอฯ ถพนกรภ นเทอฯ ประมาณตฝ 5
สผน้ สภดการญห้บรผการ

***************************************************************************
**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ
ผลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นสาใัญ
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ทันเดผนทำน

รำใำผม ้ญหญ่ท่ำนละ

05-08 มฝนาใม 2563
12-15 มฝนาใม 2563
19-22 มฝนาใม 2563
26-29 มฝนาใม 2563
03-06 เมษาฬน 2563
10-13 เมษาฬน 2563
11-14 เมษาฬน 2563
16-19 เมษาฬน 2563
23-26 เมษาฬน 2563
30 เมษาฬน - 03 อฤษภาใม 2563
07-10 อฤษภาใม 2563
14-17 อฤษภาใม 2563

8,500
8,500
8,500
8,500
8,900
8,900
8,900
8,500
8,500
8,900
8,500
8,500

เดฎกธำฬภ 4-11 ปฝ
รำใำท่ำนละ
8,200
8,200
8,200
8,200
8,700
8,700
8,700
8,200
8,200
8,700
8,200
8,200

อักเดฝ่ฬท
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

รำฬละเธฝฬดธัตรำใ่ำบรผกำร
ลักษณะกำรเข้ำอัก

รำใำ

รำใำขพ้นธฬม ่กับช่ ทนเทถกำล และทันหฬภ ดนักขัตฤกษ์

ผม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ

8,500 (ราใาเรผ่มต้น)

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภ ต่ ากท่า 3-11 ปฝ

8,200

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ

8,200

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ

7,500

ผม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ

2,000

เนฟ่ธนโขกำรจธน มัดจำท่ำนละ 2,000 บำท
*** เมฟ่ธชาระใ่ามัดจาแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ ***
ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 10 ทัน
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ธัตรำนฝ้รทม









ใ่ารถตม้ปรับธากาถVIP 9ทฝ่น่นั อร้ธมน้ามันและในขับนาเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน
ห้ธนอัก 2 ใฟน (ห้ธนแธร์ อักห้ธนละ 2 ท่าน)
ทัทร์หมม ่เกาะทะเลตรัน อร้ธมธภ ปกรณ์ฌดฬเรฟธญหญ่
ทัทร์หมม ่เกาะทะเลแหทก อร้ธมธภ ปกรณ์
ใ่าทฝ่อัก 2 ใฟน
ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ9มฟ้ธ
ใ่ามัใใภเทถก์นาเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน
ใ่าประกันธภ บัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ
เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝ ทผต

ธัตรำนฝ้โม่รทม
× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ
× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผท่ เฝ อผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน
× ภำษฝมมลใ่ำเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่ำฬ 3% (ญนกรณฝขธญบกำกับภำษฝ)
สผ่นทฝ่ใทรนำโป








ใรฝมกันแดด หมทก แท่นตากันแดด
รธนเท้าสทมสบาฬ, รธนเท้ารัดส้น
ผ้าขนหนม
ชภ ดลาลธนสาหรับล่ธนเรฟธ
ขธนญช้ส่ทนตัท
ฬาประจาตัท
กล้ธนถ่าฬรม ป

เนฟ่ธนโขกำรจธนและสำรธนทฝ่น่นั
1. ทานเนผนมัดจาภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม
2. ชาระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน
3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนชาระเตฎมจานทน 100%
4. หากโม่ชาระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจาใฟนโด้
เนฟ่ธนโขกำรเดผนทำน
1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า
2. ทานบรผษัทจะถฟธผลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นสาใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ
สถานทฝ่ท่ กฝ าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน
นั้นใฟนโด้
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3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับผผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่ นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ
ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์
ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธ่ นฟ ๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับผผดชธบขธนบรผษัทฯ
4. ญนกรณฝท่ กฝ ธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภ นเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ
บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ท่ จฝ ะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทัน้ สผน้
เนฟ่ธนโขกำรฬกเลผกกำรเดผนทำนขธนท่ำน
***กรณฝท่ลฝ มกใ้ำฬกเลผกกำรเดผนทำน โม่สำมำรถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ***
ขธสนทนสผทธผ์ญนกำรฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝท่ฝ
1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจานทน(ผม ้ญหญ่)ต่ ากท่า 30 ท่าน
2. รถตม้ 10 ทฝ่น่นั - ใณะจธนจานทน(ผม ้ญหญ่)ต่ ากท่า 8 ท่าน
3. รถตม้ 13 ทฝ่น่นั - ใณะจธนจานทน(ผม ้ญหญ่)ต่ ากท่า 10 ท่าน
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