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

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างกรงุเทพฯ - ตรัง

ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ

ถ้ำมรกต เกาะมุก
ถ้ำเลเขากอบ
เกาะกระดาน
เกาะเชือก



ประวัติศาสตร์

สถานรีถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุระดิษฐ์

พักผ่อนช้อปสบายๆ

นัง่ตุ๊ กๆชมเมือง
ชม Street Art

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 

 เดินทาง  4 - 5  คน 7,550

 เดินทาง  6 - 7 คน 6,950

  เดินทาง  8 - 9  คน 6,350

 รายละเอียด

 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - สถานรีถไฟกันตัง - บ้านพักพระยารัษฎาฯ - พักโรงแรมเรอืรัษฎา

กำหนดการ
05:45  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:45  เหนิฟ้าสู่สนามบินตรัง เท่ียวบินท่ี FD...
09:20  ถึงสนามบินเมืองตรัง ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่อำเภอกันตัง
10:00 - 16:30 
 เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวโดยแวะชมต้นยางต้นแรกของประเทศไทย  บ่อน้ำร้อน
กันตัง ชมหาดยาว หาดหยงหลิง ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินท่ีพัก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อำเภอกันตัง  ต้ังอยู่รมิฝั่งแม่น้ำตรัง

อดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ จุดท่องเท่ียวท่ีนักท่
องเท่ียวนยิมมากก็คือ สถานรีถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์

บิดาแหง่ยางพาราไทย สถานท่ีประวัติศาสตร์ท่ีเป็นจวนเก่าเจ้าเมืองตรัง
สถานีรัก  สถานรีถไฟสุดทางฝั่งอันดามัน เป็นสถานรีถไฟท่ีมีอายุมากกว่า 100
ปี ตัวสถานเีป็นอาคารไม้ช้ันเดียว ทรงป้ันหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล
ต้นยางต้นแรกของประเทศไทย  ต้นยางพารานำเข้ามาปลูกในไทย โดยประมาณหลัง
พ.ศ.2425 
บ่อน้ำร้อนกันตัง  ต้ังอยู่ในพื้ นท่ีบ้านควนแคง  ตำบลบ่อน้ำร้อน
ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าเขาหวาง 
หาดยาว  เป็นหาดท่ีเริม่จากโขดเขารปูกระโดงฉลามข้ึนมาทางด้านเหนอื
มีต้นสนทะเลข้ึนเป็นแนวดูสวยงาม  ชายหาดกว้าง
หาดหยงหลิง  เป็นหาดทรายรปูโค้งขนานไปกับดงสน
สุดชายหาดเป็นเขาสูงมีเว้ิงและโพรงถ้ำ สามารถลอดออกไปสู่หน้าผารมิทะเล
เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร
กลางวัน    ร้านล่อคุ้ ง ราดหน้าซุปเปอร์  
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก รสีอร์ทระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - สถานรีถไฟกันตัง - บ้านพักพระยารัษฎาฯ - พักโรงแรมเรอืรัษฎา

วันท่ี 2
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก



กำหนดการ
08:30  เดินทางสู่ท่าเรอืปากเมง เพื่อนัง่เรอืเท่ียวเกาะมุก หนึง่ใน Unseen in
Thailand  พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต    
13:30   เดินทางสู่เกาะกระดาน ต่อด้วยเกาะเชือก 
16:00     เดินทางกลับ ถึงท่าเรอืปากเมง
17:00     นัง่รถไปยังท่ีพักในตัวเมืองตรัง  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00     เท่ียวชมถนนคนเดินตรังชินตา เลือกซื้ อของทานตามชอบใจ
20:00     เดินทางกลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ท่าเร ือปากเมง  ท่าเรอืปากเมง เป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน

หากต้องการเดินทางไปท่ีเกาะต่างๆ ในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็น เกาะมุก
เกาะกระดาน เกาะเชือก ฯลฯ จะต้องมาลงเรอืท่ีนี ่
เกาะมุก หนึง่ใน Unseen in Thailand เป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3
ของท้องทะเลตรัง 
ถ้ำมรกต   ปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอท่ีเรอืลอดได้
เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร 
เกาะกระดาน  หาดทรายขาวละเอียด กว้างใหญ่สวยงาม น้ำทะเลใส
มองเหน็แนวปะการังน้ำตื้ น ฝูงปลาหลากหลายพันธ ุ์
เกาะเชือก   เป็นเกาะหนิเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ มีกระแสน้ำเชี่ยว
จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นท่ีมาของชื่อเกาะ
ลงน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ท่ีปกติแล้วจะพบแต่ในน้ำลึก
สามารถพบเหน็ได้ท่ีเกาะเชือกนี้ เท่าน้ัน   

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อาหารกลางวันบนเรอื
เย็น           อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก



วันท่ี 3
ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สะพานแขวนยอดไม้ - นัง่ตุ๊ กๆเท่ียวเมืองตรัง - สนามบิน

กำหนดการ
08:30   เดินทางต่อไปยัง ถ้ำเล เขากอบ อ.ห้วยยอด ชมความสวยงามของถ้ำ
และระทึกใจกับการเข้าสู่ ถ้าลอด เวลาสมควรเดินทางต่อยังวังเทพทาโร
ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน    
13:00  นัง่รถชมเมืองตรัง  บ้านอดีตนายกชวน  หอนาฬกิา  ภาพวาดฝาผนัง
อนสุาวรย์ีพระยารัษฎา  ขนมเป๊ียะซอย9 ซื้ อของฝาก 
17:00   ได้เวลาตามนัดหมาย เดินทางสู่สนามบินตรัง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:35  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
21:00  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ถ้ำเลเขากอบ ภายในถ้ำมีหนิงอกหนิย้อย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

 มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรอืล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน
เพื่อไปชมหนิงอกหนิย้อย ภายในถ้ำ เป็นหนึง่ในความอัศจรรย์ท่ีได้รับให้เป็น
Unseen Thailand  ถ้ำเลเขากอบ มีโถงถ้ำมากมายหลายถ้ำ ดังนี้  ถ้ำคนธรรพ์  
ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว  ถ้ำลอด หรอื ถ้ำมังกร Unseen Thailand
วังเทพทาโร  หรอืวังมังกร 88 ตัว งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้มีชีวิต บนเนื้ อท่ีกว่า 25 ไร ่ 
ไม้จวงหรือไม้เทพทาโร  ข้ึนในพื้ นท่ีจังหวัดตรังและภาคใต้หลายจังหวัด ๆ
ไม้เทพทาโรหรอืไม้จวง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ ออ่อน ใบมีกลิ่นหอมทานได้  
ช่วงบ่ายนัง่รถชมตัวเมืองตรัง เช่น บ้านอดีตนายกชวน หอนาฬกิา ภาพวาดฝาผนัง
อนสุาวรย์ีพระยารัษฎา ขนมเป๊ียะซอย9 ซื้ อของฝาก
หอนาฬิกา เป็นแลนค์มาร์คของตรัง
นอกจากจะเป็นหอสูงไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนและจุดนัดพบของชาวตรังและนัก
ท่องเท่ียว
ภาพวาดฝาผนัง ตรังมีศิลปะภาพวาดบนผนังตึกท่ีกลายเป็นจุดท่องเท่ียว โดยมี 2
ศิลปินเมืองตรังท่ีรว่มช่วยกันสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ ตรังสวยด้วยโรตารี
โดยภาพวาดดังกล่าวได้สื่อถึงวรรคหนึง่ของจังหวัดตรังท่ีว่า ถิ่นกำเนดิยางพารา
เด่นสง่าดอกศรตีรัง ปะการังใต้ทะเล Street Art
นี้ มุ่งสื่อความหมายของความเป็นจังหวัดตรังให้กับนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์

ซึ่งได้สร้างข้ึนเพื่อเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหศิรภักดี
ซึ่งเป็นปูชนยีบุคคลผู้ สร้างคุณปูการมากมายให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ 
ขนมเป๊ียะซอย 9 ร้านขนมด้ังเดิมท่ีเปิดมายาวนานกว่า 40 ปี
จำหนา่ยขนมเป๊ียะหลากหลายรสชาติ ด้วยเนื้ อแป้งบางกรอบ ไส้เนื้ อนุม่
รสหวานนดิๆ ตัดกับรสชาติมันๆเค็มๆของไข่แดง

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

วันท่ี 3
ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สะพานแขวนยอดไม้ - นัง่ตุ๊ กๆเท่ียวเมืองตรัง - สนามบิน



ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าธรรมเนยีมเข้าอุทยาน
ค่าไกด์นำเท่ียว
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

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

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/trang/932

https://www.atsiamtour.com/trang/932
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