
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 19 พ.ย. 2020 17:04

แพค็เกจทัวร์ตรัง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชอืก เกาะไหง 3 วัน 2
คืน กรุ๊ ปสว่นตัว โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างกรงุเทพฯ - ตรัง..

ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ

ถ้ำมรกต เกาะมุก
ถ้ำเลเขากอบ
เกาะกระดาน
เกาะเชือก
เกาะไหง



ประวัติศาสตร์

สถานรีถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุรปะดิษฐ์
ยางต้นแรกของไทย

พักผ่อนช้อปสบาย

นัง่ตุ๊ กๆชมเมือง
ชม Street Art

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 7,000

เดินทาง  6 - 7  คน 6,700

เดินทาง  8 - 9  คน 6,300

  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - ซิตี้ ทัวร์เมืองตรัง



กำหนดการ ช่วงเช้า+บ่าย

05:45  พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบิน.....
07:45  เหนิฟ้าสู่สนามบินตรัง เท่ียวบินท่ี.....
09:20  ถึงสนามบินเมืองตรัง เจ้าหน้าท่ีรอรับคณะ
ตรงจุดนัดหมาย จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร ทานอาหารเช้าเมืองตรังติ่มซำ
13:30 - 16:30  เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น ถ้ำเลเขากอบ 
ถ้ำลอด ชมวังเทพทาโร ก่อนท่ีจะกลับเข้าอำเภอเมือง ชมตรังซิตี้ ทัวร์ 
ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ถ้ำเลเขากอบ อ.ห้วยยอด นัง่เรอืไฟเบอร์ ลำละ 4-5 ท่าน ชมความสวยงามภายในถ้ำ อาทิ

ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ระทึกใจ กับการเข้าสู่ถ้ำลอด ท่ียาวกว่า 300
เมตร
วังเทพทาโร หรอืวังมังกร 88 ตัว คือ งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้มีชีวิต บนเนื้ อท่ีกว่า 25 ไร่
เป็นท่ีต้ังของวังมังกรงานศิลปะท่ีนายจรญู  แก้วละเอียด
เนรมิตนำเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรอื ไม้จวง
มาสร้างเป็นมังกรหลายขนาด
ไม้จวงหรือไม้เทพทาโร  ข้ึนในพื้ นท่ีจังหวัดตรังและภาคใต้หลายจังหวัด ๆ
ไม้เทพทาโรหรอืไม้จวง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ ออ่อน ใบมีกลิ่นหอมทานได้
 รากไม้จวงจะมีกลิ่นหอมถึง 6 กลิ่น  กลิ่นตะไคร้  ตะไคร้หอม   รทูเบียร์  
เสม็ดขาว  ดอกกุหลาบและราชาวดี ไม้ ซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอม
มีกลิ่นหอมกว่าไม้ กฤษณา
นำนัง่รถกลับเข้าเมืองตรัง เท่ียวชม บ้านอดีตนายกชวน หอนาฬกิา  
ภาพวาดฝาผนัง อนสุาวรย์ีพระยารัษฎา 
หอนาฬิกา  เป็นแลนค์มาร์คของจังหวัด
เป็นหอสุงสำหรับไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนและจุดนัดพบ
ของชาวตรังและนักท่องเท่ียว
ภาพวาดฝาผนัง ตรังมีศิลปะภาพวาดบนผนังตึกท่ีกลายเป็นจุดท่องเท่ียว โดยมี 2
ศิลปินเมืองตรังท่ีรว่มช่วยกันสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ
ตรังสวยด้วยโรตารโีดยภาพวาดดังกล่าวได้สื่อถึงวรรคหนึง่ของจังหวัดตรังท่ีว่า ถิ่นก
ำเนดิยางพารา เด่นสง่าดอกศรตีรัง ปะการังใต้ทะเล Street

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - ซิตี้ ทัวร์เมืองตรัง



Art นี้ มุ่งสื่อความหมายของความเป็นจังหวัดตรังให้กับนักท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด ซึ่งจุ
ดชมงานศิลปะบนผนังนี้ มีท้ังหมดด้วยกัน 3 จุด และซึ่งท้ังสาม 3
จุดจะอยู่บรเิวณใกล้เคียง

            1. บนผนังบ้านเลขท่ี 17 ตึกชิโนโปรตุกีส 
            2. ร้านแว่นตาท็อปเจรญิ ปากซอยไทรงาม ตรงข้ามกับตึกชิโนฯ ร้านสิรบิรรณ 
            3. บนผนังบ้านในซอยไทรงาม           

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งได้สร้างข้ึนเพื่อเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหศิรภั
กดี ซึ่งเป็นปูชนยีบุคคลผู้ สร้างคุณปูการมากมายให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ 
เวลาสมควรเข้าเช็คอินท่ีพัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังอาหารเย็น ชมสินค้าพื้ นเมืองทีตลาดชินตา The Container Walking Street 
เป็นตลาดนัดกลางคืน ต้ังอยู่ใจกลางเมืองตรัง เปิดทุกวัน ต้ังแต่เวลา 17:00 น.
โดยภายในถนนคนเดินแหง่นี้  ท่านจะได้พบกับกิจกรรมและการแสดงรปูแบบต่างๆ
มากมาย จากบรรดานักเรยีนและนักศึกษา
ช็อปและชิมไปกับสินค้าและบูธอาหารกว่า 1000 ร้าน บนเนื้ อท่ีกว่า 14 ไร่
ท่ีจอดรถยนต์กว่า 300 คัน อีกท้ังชินตามีการจัดงานอีเว้นท์ภายในถนนคนเดิน
โดยจะมีการจัดเป็นเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลรถโบราณ เทศกาลของเก่า
เทศกาลดนตร ีเป็นต้น

อาหาร
เช้า           ร้านอาหารติ่มซำ
กลางวัน    ร้านอาหารพื้ นเมือง
เย็น           ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมอีโค่อิน

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - ซิตี้ ทัวร์เมืองตรัง

วันท่ี 2
ดำน้ำถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เช็คอนิท่ีพักท่ีเกาะไหง

https://www.facebook.com/EcoInnHotel/


กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30     เดนิทางสู่ทา่เรือปากเมง

09:30    น่ังเรือเทีย่วเกาะมกุ หน่ึงใน Unseen in Thailand  พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต    

11:00 -13:30   เดนิทางสู่เกาะกระดาน ตอ่ด้วยเกาะเชือก 

16:00    เดนิทางกลับทา่เรือ เข้าทีพั่กเกาะไหงรสีอร์ท

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว เกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซ่ึงปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ  สูงพ้นระดับน้ำพอทีเ่รือลอดได้ เราจะตอ่แถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร

บรเิวณปากทางเข้าถ้ำมแีสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดแูปลกตาและสวยงามเป็นอย่างย่ิง

เมือ่พ้นปากถ้ำออกมาอกีด้านหน่ึงจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ

นับเป็นความมหัศจรรย์ทีธ่รรมชาตไิด้สร้างไว้ ตอ่จากน้ันเดนิทางสู่เกาะกระดาน

เกาะกระดาน   สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอยีดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซ่ึงทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝ่ัง

ชมฝูงปลาหลากสีแหวกวา่ยอย่างสวยงาม จากน้ันออกเดนิทางสู่เกาะเชือก

เกาะเชือก  เกาะหินเล็ก ๆ  ไร้หาด 2 เกาะ ระหวา่ง 2 เกาะน้ีมกีระแสน้ำเช่ียวจึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นทีม่าของช่ือเกาะ

ลงน้ำดปูะการังออ่นหลากสี ทีป่กตแิล้วจะพบแตใ่นน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ทีร่ะดับน้ำไมลึ่กนักทีเ่กาะเชือกน้ีเทา่น้ัน

เข้าทีพั่กเกาะไหงรสีอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อาหารกลางวันบุฟเฟต์
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก เกาะไหง ร ีสอร์ท การ์เด้นวิง

วันท่ี 2
ดำน้ำถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เช็คอนิท่ีพักท่ีเกาะไหง

วันท่ี 3
ไหว้พระทำบุญ ก่อนกลับกรงุเทพฯ ไฮไล สถานรัีกรถไฟสดุทางฝ่ังอันดามัน

https://www.facebook.com/resortkohngai/


กำหนดการ
07:00    อาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
09:00    ทำการเช็คเอ้าท์จากรสีอร์ท นัง่เรอืหางยาวสู่ท่าเรอืปากเมง
ถึงท่าเรอืเดินางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
สถานรัีก  พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานปุระดิษฐ์  ไหว้พระท่ีศาลเจ้าท่ามก๋งเอี๋ย
และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในตรัง แวะซื้ อของฝาก ขนมเป๊ียะซอย9 
17:00     เดินทางสู่สนามบินตรัง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:15   เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
20:10   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว สถานีรัก    สถานีรถไฟสุดทางฝ่ังอันดามัน เป็นสถานีรถไฟทีม่อีายุ มากกวา่ 100 ปี  เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่1 เมษายนพ.ศ. 2456

ตัวสถานีเป็นอาคารไม้ช้ันเดยีว ทรงป้ันหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาลแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ตัวอาคารและชานชาลา

ด้านหน้าอาคารมมีขุย่ืนประดับมมุเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตบูานเฟ้ียมแบบเก่าคงเอกลักษณ์เดมิต้ังแตส่มัยรัชกาลที ่6

มคีวามสวยงามและเป็นได้รับประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศลิปากร
พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานุประดิษฐ์   บิดาแห่งยางพาราไทย สถานทีป่ระวัตศิาสตร์ทีส่ำคัญแห่งหน่ึงของเมืองตรัง เป็นจวนเก่าเจ้าเมืองตรัง

หรือบ้านพักอดตีเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดษิฐ์มหิศรภักด ีเป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน มรีปูป้ันหุ่นข้ีผ้ึงและเครือ่งมือเครือ่งใช้ในชีวติประจำวันของเจ้าเมือง

อย่างครบถ้วน 

ศาลเจ้าท่ามก๋งเอ๋ีย   ศาลเจ้าคูบ้่านคูเ่มืองตรัง  ศาลเจ้าทา่มกงเย่ีย สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่ถิตขององค์ยุวเทพทา่มกงเย่ีย ทีผู่กพันกับชาวตรังเช้ือสายจีน

ด้วยยุวเทพทา่มกงเย่ีย มคีวามเป็นเลิศด้านการประทานบุตรแก่ผู้ทีม่ลูีกยาก คูรั่กทีแ่ตง่งานกันแล้วไมม่บุีตร มักจะเดนิทางมาขอพรขอบุตร

และมอีทิธิฤทธ์ิปาฏิหารยิสามารถบันดาลฝนให้ตกต้องตามต้องการและยังสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้อกีด้วย

แวะทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ใๆนเมืองตรัง และ แวะซ้ือของฝากเมืองตรังก่อนเดนิทางกลับ

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน    ราดหน้าซุปเปอร์ ร้านล่อคุ้ ง 

วันท่ี 3
ไหว้พระทำบุญ ก่อนกลับกรงุเทพฯ ไฮไล สถานรัีกรถไฟสดุทางฝ่ังอันดามัน

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 1 คืน (พักห้องละ 2 คน)
ค่าท่ีพักเกาะไหง รสีอร์ท 1 คืน



ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าธรรมเนยีมเข้าอุทยาน
ค่าไกด์นำเท่ียว
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครมีกันแดด เสื้ อกันฝน (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/trang/1080

https://www.atsiamtour.com/trang/1080
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