 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 19 พ.ย. 2020 17:04

แพค็ เกจทัวร์ตรัง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชอื ก เกาะไหง 3 วัน 2
คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว โดยเครือ่ งบิน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งกรงุ เทพฯ - ตรัง..
ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ

ถ้ำมรกต เกาะมุก
ถ้ำเลเขากอบ
เกาะกระดาน
เกาะเชือก
เกาะไหง

ประวัติศาสตร์

สถานรี ถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุ รปะดิษฐ์
ยางต้นแรกของไทย
พักผอ่ นช้อปสบาย

นัง่ ต๊ กุ ๆชมเมือง
ชม Street Art




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

7,000
6,700
6,300

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - ซิต้ ที ั วร์เมืองตรัง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - ซิต้ ที ั วร์เมืองตรัง
กำหนดการ

ช่วงเช้า+บ่าย

05:45 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบิน.....
07:45 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินตรัง เที่ยวบินที่.....
09:20 ถึงสนามบินเมืองตรัง เจ้าหน้าที่รอรับคณะ
ตรงจดุ นัดหมาย จากนั้ นนำทา่ นเดินทางสรู่ ้ านอาหาร ทานอาหารเช้าเมืองตรังติ่มซำ
13:30 - 16:30 เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่ ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำลอด ชมวังเทพทาโร ก่อนที่จะกลับเข้าอำเภอเมือง ชมตรังซิต้ ที ั วร์
ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อ.ห้วยยอด นัง่ เรอื ไฟเบอร์ ลำละ 4-5 ท่าน ชมความสวยงามภายในถ้ำ อาทิ
ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ระทึกใจ กับการเข้าสถู่ ้ ำลอด ที่ยาวกวา่ 300
เมตร
วังเทพทาโร หรอื วังมังกร 88 ตัว คือ งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิต บนเนื้อที่กวา่ 25 ไร่
เป็นที่ตั้งของวังมังกรงานศิลปะที่นายจรญู แก้วละเอียด
เนรมิตนำเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรอื ไม้จวง
มาสร้างเป็นมังกรหลายขนาด
ไม้จวงหร ือไม้เทพทาโร ขึ้ นในพื้นที่จั งหวัดตรังและภาคใต้หลายจั งหวัด ๆ
ไม้เทพทาโรหรอื ไม้จวง เป็นไม้ยืนต้นเนื้อออ่ น ใบมีกลิ่นหอมทานได้
รากไม้จวงจะมีกลิ่นหอมถึง 6 กลิ่น กลิ่นตะไคร้ ตะไคร้หอม รทู เบียร์
เสม็ดขาว ดอกกุหลาบและราชาวดี ไม้ ซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอม
มีกลิ่นหอมกวา่ ไม้ กฤษณา
นำนัง่ รถกลับเข้าเมืองตรัง เที่ยวชม บ้านอดีตนายกชวน หอนาฬกิ า
ภาพวาดฝาผนัง อนสุ าวรยี ์ พระยารัษฎา
็ แลนค์มาร์คของจังหวัด
หอนาฬิกา เปน
เป็นหอสุงสำหรับไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนและจุดนัดพบ
ของชาวตรังและนักทอ่ งเที่ยว
ภาพวาดฝาผนัง ตรังมีศิลปะภาพวาดบนผนังตึกที่กลายเป็นจ ดุ ทอ่ งเที่ยว โดยมี 2
ศิลปินเมืองตรังที่รว่ มช่วยกันสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ
ตรังสวยด้วยโรตารโี ดยภาพวาดดังกลา่ วได้สื่อถึงวรรคหนึง่ ของจังหวัดตรังที่วา่ ถิ่นก
ำเนดิ ยางพารา เดน่ สงา่ ดอกศรตี รัง ปะการังใต้ทะเล Street
ถ้ำเลเขากอบ

Art นี้มุ่งสื่อความหมายของความเป็นจังหวัดตรังให้กับนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด ซึ่งจุ
วันที่ 1
ดชมงานศิลปะบนผนังนี้ มีทั้งหมดด้วยกัน 3 จุด และซึ่งทั้ งสาม 3
ั ง - ซู่บิตร้ ที เิ ัวณใกล
กรงุ เทพฯ - สนามบินจตร
วร์เมือ้ งตร
เคียั ง
ุดจะอย
1. บนผนังบ้านเลขที่ 17 ตึกชิโนโปรตกุ ีส
2. ร้านแวน่ ตาท็อปเจรญิ ปากซอยไทรงาม ตรงข้ามกับตึกชิโนฯ ร้านสิรบิ รรณ
3. บนผนังบ้านในซอยไทรงาม
ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานปุ ระดิษฐ์มหศิ รภั
กดี ซึ่งเป็นปูชนยี บุคคลผ้ สู ร้างคุณปู การมากมายให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้
เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก เชิญพักผอ่ นตามอัธยาศัย
หลังอาหารเย็น ชมสินค้าพื้นเมืองทีตลาดชินตา The Container Walking Street
เป็นตลาดนัดกลางคืน ตั้ งอยใู่ จกลางเมืองตรัง เปิดทุกวัน ตั้ งแตเ่ วลา 17:00 น.
โดยภายในถนนคนเดินแหง่ นี้ ทา่ นจะได้พบกับกิจกรรมและการแสดงรปู แบบตา่ งๆ
มากมาย จากบรรดานักเรยี นและนักศึกษา
ช็อปและชิมไปกับสินค้าและบูธอาหารกวา่ 1000 ร้าน บนเนื้อที่กวา่ 14 ไร่
ที่จอดรถยนต์กวา่ 300 คัน อีกทั้ งชินตามีการจัดงานอีเว้นท์ภายในถนนคนเดิน
โดยจะมีการจัดเป็นเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลรถโบราณ เทศกาลของเก่า
เทศกาลดนตรี เป็นต้น
อนุสาวร ีย์พระยารั ษฎานุประดิษฐ์

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ร้านอาหารติ่มซำ
ร้านอาหารพื้นเมือง
ร้านอาหาร

โรงแรมอีโค่อิน

ดำน้ำถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เช็คอนิ ที่พักที่เกาะไหง

วันที่ 2

ดำน้ำถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เช็คอนิ ที่พักที่เกาะไหง
กำหนดการ
07:00 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท

08:30

เดินทางสู่ทา่ เรือปากเมง

09:30 นั ่งเรือเทีย่ วเกาะมุก หนึ ่งใน Unseen in Thailand พร้อมลอยตั วสู่ถ้ำมรกต
11:00 -13:30 เดินทางสูเ่ กาะกระดาน ตอ่ ด้วยเกาะเชื อก
16:00 เดินทางกลั บทา่ เรือ เข้าทีพ่ ั กเกาะไหงรีสอร์ท

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เกาะมุก ลอยตั วเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดั บน้ำพอทีเ่ รือลอดได้ เราจะตอ่ แถวกั นเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร
บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกั บน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
เมือ่ พ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชั น ด้านบนเป็นท้องฟ้ า ลั กษณะเหมือนปลอ่ งภูเขาไฟ
นั บเป็นความมหั ศจรรย์ทธี่ รรมชาติได้สร้างไว้ ตอ่ จากนั้ นเดินทางสู่เกาะกระดาน

เกาะกระดาน สัมผั สกั บหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการั ง ซึ ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนื อถึ งชายฝั่ง
ชมฝูงปลาหลากสีแหวกวา่ ยอย่างสวยงาม จากนั้ นออกเดินทางสู่เกาะเชื อก

เกาะเชือก เกาะหินเล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหวา่ ง 2 เกาะนี้มกี ระแสน้ำเชี่ยวจึ งต้องใช้เชื อกคอยชว่ งพยุงตั วเวลาดำน้ำ จึ งเป็นทีม่ าของชื ่อเกาะ
ลงน้ำดูปะการั งออ่ นหลากสี ทีป่ กติแล้วจะพบแตใ่ นน้ำลึ ก สามารถพบเห็นได้ทรี่ ะดั บน้ำไมล่ ึ กนั กทีเ่ กาะเชื อกนี้เทา่ นั้ น
เข้าทีพ่ ั กเกาะไหงรีสอร์ท พั กผอ่ นตามอั ธยาศัย

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
อาหารกลางวันบุฟเฟต์
ร้านอาหาร

เกาะไหง ร ีสอร์ ท การ์ เด้นวิง

ไหว้พระทำบุญ กอ่ นกลับกรงุ เทพฯ ไฮไล สถานรี ั กรถไฟสดุ ทางฝั่งอันดามัน

วันที่ 3

ไหว้พระทำบุญ กอ่ นกลับกรงุ เทพฯ ไฮไล สถานรี ั กรถไฟสดุ ทางฝั่งอันดามัน
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

07:00 อาหารเช้าที่ห้องอาหารรสี อร์ท
09:00 ทำการเช็คเอ้าท์จากรสี อร์ท นัง่ เรอื หางยาวสู่ท่าเรอื ปากเมง
ถึงท่าเรอื เดินางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น
สถานรี ั ก พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานปุ ระดิษฐ์ ไหว้พระที่ศาลเจ้าทา่ มก๋งเอี๋ย
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวตา่ งๆในตรัง แวะซื้อของฝาก ขนมเป๊ ยี ะซอย9
17:00 เดินทางสสู่ นามบินตรัง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:15 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
20:10 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สถานีรั ก สถานีรถไฟสุดทางฝั่งอั นดามั น เป็นสถานีรถไฟทีม่ อี ายุ มากกวา่ 100 ปี เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ วั นที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2456
ตั วสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ทาสีเหลื องมั สตาร์ดสลั บน้ำตาลแบง่ ออกเป็นสองส่วน คือ ตั วอาคารและชานชาลา
ด้านหน้าอาคารมีมขุ ยื ่นประดั บมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟ้ ียมแบบเก่าคงเอกลั กษณ์เดิมตั้ งแตส่ มั ยรั ชกาลที่ 6
มีความสวยงามและเปน็ ได้รับประกาศขึ้ นทะเบียนเปน็ โบราณสถาน โดยกรมศลิ ปาก

ร

พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารั ษฏานุประดิษฐ์ บิดาแห่งยางพาราไทย สถานทีป่ ระวั ตศิ าสตร์ทสี่ ำคั ญแห่งหนึ ่งของเมืองตรั ง เป็นจวนเก่าเจ้าเมืองตรั ง
หรือบ้านพั กอดีตเจ้าเมืองตรั ง พระยารั ษฎานุประดิษฐ์มหิศรภั กดี เป็นเรือนไม้ 2 ชั้ น มีรปู ปั้นหุน่ ขี้ผ้ ึ งและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจำวั นของเจ้าเมือง
อย่างครบถ้วน

ศาลเจ้าทา่ มก๋งเอี๋ย ศาลเจ้าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองตรั ง ศาลเจ้าทา่ มกงเยี่ย สถานทีแ่ หง่ นี้เป็นทีส่ ถิตขององค์ยวุ เทพทา่ มกงเยี่ย ทีผ่ กู พั นกั บชาวตรั งเชื้ อสายจีน
ด้วยยุวเทพทา่ มกงเยี่ย มีความเป็นเลิศด้านการประทานบุตรแก่ผ้ ทู มี่ ลี ูกยาก คูร่ ั กทีแ่ ตง่ งานกั นแล้วไมม่ บี ุตร มั กจะเดินทางมาขอพรขอบุตร
และมีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริยสามารถบั นดาลฝนให้ตกต้องตามต้องการและยั งสามารถช่วยรั กษาอาการเจ็บป่วยได้อกี ด้วย
แวะทีท่ อ่ งเทีย่ วตา่ งๆในเมืองตรั ง และ แวะซื้ อของฝากเมืองตรั งกอ่ นเดินทางกลั บ

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารรสี อร์ท
ราดหน้าซปุ เปอร์ ร้านลอ่ ค้ งุ

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 คน)
คา่ ที่พักเกาะไหง รสี อร์ท 1 คืน

ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
คา่ ธรรมเนยี มเข้าอทุ ยาน
ค่าไกด์นำเที่ยว
ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหวา่ งการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 %, คา่ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครมี กันแดด เสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

