 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

แพค็ เกจทัวร์ตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชอื ก 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

ประวัติศาสตร์

สถานรี ถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุ ระดิษฐ์
พักผ่อนช้อปสบายๆ

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

7,550
6,950
6,350

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - สถานรี ถไฟกันตัง - บ้านพักพระยารัษฎาฯ - พักโรงแรมเรอื รัษฎา
กำหนดการ

05:45 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:45 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินตรัง เที่ยวบินที่ FD...
09:20 ถึงสนามบินเมืองตรัง ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสอู่ ำเภอกันตัง
10:00 - 16:30
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวโดยแวะชมต้นยางต้นแรกของประเทศไทย บอ่ น้ำร้อน
กันตัง ชมหาดยาว หาดหยงหลิง ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - สถานรี ถไฟกันตัง - บ้านพักพระยารัษฎาฯ - พักโรงแรมเรอื รัษฎา
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ตั้ งอยู่รมิ ฝั่งแม่น้ำตรัง
อดีตกันตังเป็นเมืองทา่ สำคัญและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ จุดทอ่ งเที่ยวที่นักท่
องเที่ยวนยิ มมากก็คือ สถานรี ถไฟกันตัง
อำเภอกันตัง

พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารั ษฎานุประดิษฐ์

บิดาแหง่ ยางพาราไทย สถานที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นจวนเกา่ เจ้าเมืองตรัง
สถานีรั ก สถานรี ถไฟสุดทางฝั่งอันดามัน เป็นสถานรี ถไฟที่มีอายุมากกวา่ 100
ปี ตัวสถานเี ป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล
ต้นยางต้นแรกของประเทศไทย ต้นยางพารานำเข้ามาปลูกในไทย โดยประมาณหลัง
พ.ศ.2425
บอ่ น้ำร้ อนกันตัง ตั้ งอยใู่ นพื้นที่บ้านควนแคง ตำบลบอ่ น้ำร้อน
ในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติป่าเขาหวาง
หาดยาว เป็นหาดที่เรมิ่ จากโขดเขารปู กระโดงฉลามขึ้ นมาทางด้านเหนอื
มีต้นสนทะเลขึ้นเป็นแนวดสู วยงาม ชายหาดกว้าง
หาดหยงหลิง เป็นหาดทรายรปู โค้งขนานไปกับดงสน
สุดชายหาดเป็นเขาสูงมีเวิ้ งและโพรงถ้ำ สามารถลอดออกไปสหู่ น้าผารมิ ทะเล
เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ร้านลอ่ ค้ งุ ราดหน้าซปุ เปอร์
ร้านอาหาร

รีสอร์ทระดั บ 4 ดาว

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก

วันที่ 2

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

08:30 เดินทางสู่ท่าเรอื ปากเมง เพื่อนัง่ เรอื เที่ยวเกาะมุก หนึง่ ใน Unseen in
Thailand พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต
13:30 เดินทางสู่เกาะกระดาน ต่อด้วยเกาะเชือก
16:00 เดินทางกลับ ถึงทา่ เรอื ปากเมง
17:00 นัง่ รถไปยังที่พักในตัวเมืองตรัง อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
18:00 เที่ยวชมถนนคนเดินตรังชินตา เลือกซื้อของทานตามชอบใจ
20:00 เดินทางกลับที่พัก พักผอ่ นตามอัธยาศัย
ทา่ เรอื ปากเมง เป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน
หากต้องการเดินทางไปที่เกาะตา่ งๆ ในจังหวัดตรัง ไมว่ า่ จะเป็น เกาะมุก
เกาะกระดาน เกาะเชือก ฯลฯ จะต้องมาลงเรอื ที่นี่
เกาะมุก หนึง่ ใน Unseen in Thailand เป็นเกาะที่ใหญเ่ ป็นอันดับ 3
ของท้องทะเลตรัง
ถ้ำมรกต ปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรอื ลอดได้
เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร
เกาะกระดาน หาดทรายขาวละเอียด กว้างใหญ่สวยงาม น้ำทะเลใส
มองเหน็ แนวปะการังน้ำตื้ น ฝูงปลาหลากหลายพันธ์ ุ
เกาะเชือก เป็นเกาะหนิ เล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหวา่ ง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว
จึงต้องใช้เชือกคอยชว่ งพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ
ลงน้ำดูปะการังออ่ นหลากสี ที่ปกติแล้วจะพบแตใ่ นน้ำลึก
สามารถพบเหน็ ได้ที่เกาะเชือกนี้เทา่ นั้ น
ท่าเร ือปากเมง

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
อาหารกลางวันบนเรอื
อิสระตามอัธยาศัย

โรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สะพานแขวนยอดไม้ - นัง่ ต๊ กุ ๆเที่ยวเมืองตรัง - สนามบิน
กำหนดการ

08:30 เดินทางต่อไปยัง ถ้ำเล เขากอบ อ.ห้วยยอด ชมความสวยงามของถ้ำ
และระทึกใจกับการเข้าสู่ ถ้าลอด เวลาสมควรเดินทางต่อยังวังเทพทาโร
ก่อนที่จะทานอาหารกลางวัน
13:00 นัง่ รถชมเมืองตรัง บ้านอดีตนายกชวน หอนาฬกิ า ภาพวาดฝาผนัง
อนสุ าวรยี ์ พระยารัษฎา ขนมเป๊ ยี ะซอย9 ซื้อของฝาก
17:00 ได้เวลาตามนัดหมาย เดินทางสสู่ นามบินตรัง
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:35 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
21:00 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สะพานแขวนยอดไม้ - นัง่ ต๊ กุ ๆเที่ยวเมืองตรัง - สนามบิน
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ภายในถ้ำมีหนิ งอกหนิ ย้อย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
มีทางน้ำใต้ดินไหลผา่ น ต้องใช้เรอื ลอ่ งตามลำน้ำเข้าไปข้างใน
เพื่อไปชมหนิ งอกหนิ ย้อย ภายในถ้ำ เป็นหนึง่ ในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น
Unseen Thailand ถ้ำเลเขากอบ มีโถงถ้ำมากมายหลายถ้ำ ดังนี้ ถ้ำคนธรรพ์
ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำลอด หรอื ถ้ำมังกร Unseen Thailand
วังเทพทาโร หรอื วังมังกร 88 ตัว งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิต บนเนื้อที่กวา่ 25 ไร่
ไม้จวงหร ือไม้เทพทาโร ขึ้ นในพื้นที่จั งหวัดตรังและภาคใต้หลายจั งหวัด ๆ
ไม้เทพทาโรหรอื ไม้จวง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน ใบมีกล่นิ หอมทานได้
ชว่ งบา่ ยนัง่ รถชมตัวเมืองตรัง เชน่ บ้านอดีตนายกชวน หอนาฬกิ า ภาพวาดฝาผนัง
อนสุ าวรยี ์ พระยารัษฎา ขนมเป๊ ยี ะซอย9 ซื้อของฝาก
หอนาฬิกา เป็นแลนค์มาร์คของตรัง
นอกจากจะเป็นหอสูงไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนและจุดนัดพบของชาวตรังและนัก
ท่องเที่ยว
ภาพวาดฝาผนัง ตรังมีศิลปะภาพวาดบนผนังตึกที่กลายเป็นจ ุดท่องเที่ยว โดยมี 2
ศิลปินเมืองตรังที่รว่ มชว่ ยกันสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ ตรังสวยด้วยโรตารี
โดยภาพวาดดังกลา่ วได้สื่อถึงวรรคหนึง่ ของจังหวัดตรังที่วา่ ถิ่นกำเนดิ ยางพารา
เด่นสง่าดอกศรตี รัง ปะการังใต้ทะเล Street Art
นี้มุ่งสื่อความหมายของความเป็นจังหวัดตรังให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด
ถ้ำเลเขากอบ

อนุสาวร ีย์พระยารั ษฎานุประดิษฐ์

ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติพระยารัษฎานปุ ระดิษฐ์มหศิ รภักดี
ซึ่งเป็นปูชนยี บุคคลผ้ สู ร้างคุณปู การมากมายให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้
ขนมเป๊ ยี ะซอย 9 ร้านขนมดั้ งเดิมที่เปิดมายาวนานกวา่ 40 ปี
จำหนา่ ยขนมเป๊ ียะหลากหลายรสชาติ ด้วยเนื้อแป้ งบางกรอบ ไส้เนื้อนมุ่
รสหวานนดิ ๆ ตัดกับรสชาติมันๆเค็มๆของไข่แดง
อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ทา่ น)
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
คา่ ธรรมเนยี มเข้าอทุ ยาน
คา่ ไกด์นำเที่ยว
ประกันอบุ ั ติเหตเุ งิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหวา่ งการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนอื จากรายการ
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 %, คา่ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ชุดวา่ ยน้ำ หมวก แวน่ กันแดด ครมี กันแดด เสื้อกันฝน (ขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากาศ)

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

