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วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ตรัง – พทัลุง – ขน ำ คอฟฟ่ี – พพิธิภัณฑ์วังเจ้ำเมืองพทัลุง – แกรนด์แคนยอนบ้ำนควนน้อย  
07.00 คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง เคาน์เตอร์สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) มีเจา้หนา้ท่ี 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง  
09.45 เหินฟ้าสู่ ตรัง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบิน SL 824 (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
11.10 ถึงท่ำอำกำศยำนตรัง เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.พทัลุง “ 

สัมผัสธรรมชำติถิ่นเมืองลุง” เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัของภาคใตท่ี้มีมนตเ์สน่ห์ ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรม 
และวิถีชีวิต ท่ีหากไดม้าเยอืน มาสัมผสั จะตอ้งหลงรักแน่นอน 

12.30 บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำรควนมะพร้ำว ร้านอาหารขึ้นช่ือของต าบลควนมะพร้าว 
บรรยากาศในสวนริมน ้าท่ีอร่อยไม่ซ ้าใคร  เมนูเด็ด แกงกะทิผกัเหลียงกุง้สด , ปลาโอนทอดขมิ้น เป็นตน้ 

13.30 น าท่านแวะจิบกำแฟ น่ังชิล แลเขำอกทะลุ กลำงท้องทุ่งท่ี "ขน ำ คอฟฟ่ี" เป็นร้านกาแฟสดเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ 
บรรยากาศดี สไตลพ์กัผอ่น สามารถมองเห็นวิวเขาอกทะลุซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพทัลุง 

 
14.30 จากนั้นน าท่านศึกษาความเป็นมาของเมืองพทัลุง ณ พพิธิภัณฑ์วังเจ้ำเมืองพทัลุง 

พทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน แต่สภาพบา้นเมืองก็แปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
แต่ก็ยงัมีอีกท่ีเท่ียวพทัลุงท่ียงัรักษาบา้นเรือนและขา้วของเคร่ืองใชแ้บบโบราณเอาไว ้ เป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองพทัลุง 
คือ พระยาอภยับริรักษ ์(นอ้ย จนัทโรจน์วงศ)์ และไดต้กทอดสู่ทายาท ปัจจุบนัทายาทไดม้อบใหก้รมศิลปากรดูแล 
และเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเยีย่มชม 
 

สดุปัง !!! เมืองตรงั เมืองลุง   
เดินทางวนัท่ี 21 – 23 พฤษภาคม 2564 

โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์

 Code: 

EZDSA_202 
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15.30 จากนั้นน าท่านชม แกรนด์แคนยอนบ้ำนควนน้อย ใหท้่านไดถ้่ายรูปชิค ชิค หน่ึงในท่ีเท่ียวพทัลุงท่ีไม่ควรพลาด 

เพราะสวยไม่แพใ้คร ท่ีน่ีคือบ่อดินเก่าท่ีถูกทิ้งร้างเอาไว ้และไดมี้การขดุดินไปขาย 
เม่ือดินเหล่านั้นไดถู้กขดุไปเร่ือย ๆ ไปเจอกบัน ้าใตดิ้นท าใหเ้กิดเป็นหลุมบ่อขึ้นมา บวกกบัเม่ือมีฝนตกลงมา 
ก็กลายเป็นบ่อท่ีมีน ้าขงั สีเขียวมรกต  

 
ค ่า บริกำรอำหำรค ่ำ (2) ณ ร้ำนบำงชำม ร้านอาหารท่ีมีบรรยากาศดีมาก โดยเฉพาะตอนพระอาทิตยต์ก  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ี โรงแรม ศิวำรอยัล พทัลุง (Siva Royal Hotel) หรือเทียบเท่า  
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วันท่ี 2 พทัลุง – อุทยำนนกน ้ำทะเลน้อย – สะพำนข้ำมทะเลน้อย – ป่ำสำคู – ล่องแก่งหนำนมดแดง  
05.30 เชิญท่านสนุกกบักบักจิกรรมล่องเรือหำงยำว (ล าละ 6-7 ท่าน) ชมดอกบัว ยอยักษ์ ดูนกน ้ำนับแสนตัว 

ควำยน ้ำท่ีลอยคอเล่นน ้ำกันอย่ำงสนุกสนำนท่ี อุทยำนนกน ้ำทะเลน้อย 
หรือทะเลนอ้ยเป็นทะเลสาบน ้าจืดอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา 
โดยมีคลองนางเรียมเช่ือมระหวา่งทะเลนอ้ยและทะเลสาบสงขลาซ่ึงทะเลนอ้ยเป็นบริเวณท่ีมีน ้าขงัตลอดปี  
 

 
 น าท่านชม สะพำนเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 หรือ สะพำนข้ำมทะเลน้อย 

เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในประเทศ ยาวกวา่ 14 กิโลเมตร บนสะพานจะมีจุดชมวิวหลายจุด 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดจ้อดถ่ายรูปชมวิวทะเลนอ้ย ช่วงพระอาทิตยข์ึ้น หรือพระอาทิตยต์กจะเห็นแสงสีส้มแดงสวย 
ๆ แต่ถา้กลางคืนก็จะมองเห็นดาวชดัมาก ๆ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีล่าชา้งเผือกของเหล่านกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั  

 
09.00 บริกำรอำหำรเช้ำ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.00 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ป่ำสำคู ศูนย์กำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์กจิกรรม ผ้ำมัดย้อม 

ใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างผลงานตามสไตลข์องแต่ละบุคคล ถ่ายทอดผลงานผา่นผา้ฝ้ายท่ีไดย้อ้มสี 
โดยการลงมือท ากนัเอง การท าผา้มดัยอ้ม กบักิจกรรมท่ีไม่มีความซบัซอ้น ถือเป็นการฝึกสมาธิดว้ยการลงมือท า 
การสร้างสีสัน ลวดลายดว้ยการกั้นสี จากเศษวสัดุใกลมื้อ หรือหยบิหาไดท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็น ลูกแกว้ 
ลูกหิน หรือเศษไมไ้อติมท่ีเหลือใช ้ น ามามดักบัผา้ฝ้าย เพื่อท าการกั้นลาย 
ใหเ้กิดจุดกระจายของสีในรูปแบบท่ีผูท้  าเป็นคนคิดสร้างเอง แลว้น าไปจุ่มสีท่ีตม้ เช่น สีธรรมชาติจากคราม 
ท่ีขึ้นช่ือของชาวจงัหวดัพทัลุง หรือ สีจากพนัธุ์ไมต่้าง ๆ 
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12.30 บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนพทัลุง - หลำนตำชู ควนขนุน  

 
 

13.30 น าท่านไปสนุกสุดมนัส์กบักิจกรรม ล่องแก่งหนำนมดแดง เป็นท่ีเท่ียวผจญภยัสุดฮิตของจงัหวดัพทัลุง 
ท่ีไม่วา่ใครไปเท่ียวพทัลุงก็ตอ้งไม่พลาดไปล่องแก่งท่ีหนานมดแดง 
ท่ีน่ีไม่จ าเป็นตอ้งมาเฉพาะในช่วงน้ีหนา้ฝนเท่านั้น เพราะท่ีน่ีเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี 
เพราะดว้ยพื้นท่ีในต าบลลานข่อยนั้นมีหว้ยน ้าใส ท่ีไหลมาจากอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส มีแก่งหินในบางจุด 
และมีน ้าท่ีถูกปล่อยออกมาตลอดทั้งปี จะใชร้ะยะทางทั้งหมด 6.5 กิโลเมตร หรือราว 2 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
16.30 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
ค ่า บริกำรอำหำรค ่ำ (5) ณ วิวยอ พทัลุง (View Yo) ศรีปำกประ รีสอร์ท ร้านน้ีดีเลิศทั้งบรรยากาศและอาหารเลย 

เมนูเด็ดหา้มพลาดตอ้ง “วิวยอกระทะร้อน”  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ี โรงแรม ศิวำรอยัล พทัลุง (Siva Royal Hotel) หรือเทียบเท่า  
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วันท่ี 3 พทัลุง – ตรัง – วัดภูเขำทอง – นั่งรถกบเท่ียวชมเมืองตรัง – คริสตจักรตรัง – Street Art เมืองตรัง – ของฝำก – 

สนำมบินตรัง –  กรุงเทพฯ 
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.00 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง 
11.00 น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเขำทอง ส่ิงท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของวดัแห่งน้ี ก็คือพระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์ 

และมีพระอุโบสถท่ีงดงามเป็นอยา่งยิง่ ท่ีสร้างขึ้นโดยใชก้ระจกเงาลอ้มรอบ 
อีกทั้งยงัมีการจ าลึกเร่ืองราวต านานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาลงบนหินต่างๆ นบัวา่เป็นวดัคู่บา้นคู่เมือง 
ท่ีชาวตรังใหค้วามเคารพเล่ือมใส และมีความสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 
 
 

 
12.30 บริกำรอำหำรกลำงวัน (7) ณ ร้ำนตรังหมูย่ำง ซิกเนเจอร์ของกินเมืองตรัง ท่ีไม่โดนไม่ไดเ้ลยกบัเมนู “หมูยา่ง” 

เน้ือหมูนุ่ม กินกบัน ้าจ้ิมรสหวานอมเปร้ียวนิด ๆ อร่อยมาก  
13.30 จากนั้นน าท่านนั่งรถกบเที่ยวชมเมืองตรัง “รถกบ” เอกลกัษณ์ของจงัหวดัตรังอีกอยา่งหน่ึง 

มีความละมา้ยคลา้ยรถตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพฯ ชมความสวยงามของเมืองเก่ารอบๆ ยา่นตวัเมืองตรัง เช่น 
สวนสาธารณะพระยารัษฎา, บา้นนายชวน, วงเวียนปลาพะยนู และมีจุดถ่ายรูปสวยๆ อีกมากมาย น าท่านแวะชม 
คริสตจักรตรัง เป็นโบสถค์ริสตเ์ก่าแก่อายเุกือบร้อยปี ความโดดเด่นของท่ีน่ีคืออาคารสีเหลืองสีปูนป้ัน 
และถ่ายรูปกบั Street Art เมืองตรัง มีจุดแสดงศิลปะท่ีเป็นสตรีทอาร์ททั้งหมด 3 แห่งดว้ยกนั 
แลว้รูปภาพทั้งหมดก็จะเป็นรูปภาพวาดแบบ 3 มิติ ท่ีรับรองเลยวา่คุณจะไดรู้ปสวยๆ 
กลบัไปอวดเพื่อนอยา่งแน่นอน 
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15.30 น าท่านแวะซ้ือของฝาก อาทิ หมูยา่งเมืองตรัง, ขนมเป๊ียะซอย 9, เคก้เบญจมิตร, ขนมป้าพิณ (ล าภูรา), เคก้ท่าปาบ, 

กะปิท่าขา้ม และเคก้ริชช่ี เป็นตน้ 
17.00 บริกำรอำหำรค ่ำ (8) ณ ร้ำนโกป๊ี จังหวัดตรัง ไปชิม บกักุ๊ดเต๋ และ"โกป้ี" คือกาแฟใส่นมขน้ 
18.00 น าท่านเดินทางสู่สนำมบินตรัง 
20.00 เดินทางกลบั โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบิน SL827 
21.25 ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร ราคา  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 12,900.- 

เดก็อายุ 3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 10,400.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 1,800.- 
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หมายเหต ุ- รายการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึน้อยูก่บันโยบายของสถานทีเ่ทีย่ว หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าตัว๋เครื่องบนิสายการบิน Lion Air พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 10 กก. 

      ค่าพาหนะเดนิทางตามโปรแกรม  

 ค่าอาหาร (8 มือ้)  

 ค่าเขา้ชม 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท(หากอายุ เกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่าน ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม - ค่าซกัรดีค่า - โทรศพัท ์

เป็นตน้ 

 ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

 ค่า Vat7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  

       1. ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
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2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรบัเขา้วดั, 

รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร:์ 

1. การยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านขึน้ไป 

ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ และอตัราแลกเปลีย่นโดยทางบรษิทัฯ 

จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:letsgoholiday@gmail.com%20,%20info@letsgoholidays.com


 

Let’s Go Holiday Co.,Ltd. 100/182 The Urbano 

Ramkhamhaeng 94Saphansung Bangkok 10240     

www.letsgoholidays.comnE-mail :  

letsgoholiday@gmail.com , info@letsgoholidays.com 

Tel: 02-1083478, 02-1083479  Fex: 02-1083480 
 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย 

อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

7. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรอืคนืเงนิได ้

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

 

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