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แพค็เกจทัวร์ตรัง กระบี ่3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว โดยเครือ่งบิน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างกรงุเทพฯ - ตรัง.....กระบ่ี - กรงุเทพฯ

ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ

ถ้ำมรกต เกาะมุก
ถ้ำเลเขากอบ
เกาะกระดาน
เกาะเชือก

http://www.ruarasadahotel.com/


ประวัติศาสตร์

สถานรีถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุรปะดิษฐ์

พักผ่อนช้อปสบายๆ

ชม Street Art
อรอ่ยกับขนมเป๊ียะซอย9

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 8,650

เดินทาง  6 - 7   คน 8,250

เดินทาง  8 - 9  คน 7,900

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - กันตัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - ท่ีพัก

กำหนดการ
05:30  พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบินแอร์เอเชีย
07:45  เหนิฟ้าสู่สนามบินตรัง เท่ียวบินที FD
09:20  ถึงสนามบินเมืองตรัง ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่อำเภอกันตัง     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยังโดยแวะชมถ้ำเขาเลเขากอบ วังเทพทาโร 
เวลาสมควรเข้าเช็คอินท่ีพัก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อำเภอกันตัง   เป็นอำเภอหนึง่ของจังหวัดตรัง ท่ีต้ังอยู่รมิฝั่งแม่น้ำตรัง

อดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำมาแต่โบราณ
จุดท่องเท่ียวสำคัญคือ สถานรีถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานุประดิษฐ์ บิดาแหง่ยางพาราไทย สถานท่ีประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่ห
นึง่ของเมืองตรัง 
สถานีรัก  สถานรีถไฟสุดทางฝั่งอันดามัน เป็นสถานรีถไฟท่ีมีอายุ มากกว่า 100 ปี 
ถ้ำเลเขากอบ   อ.ห้วยยอด ภายในถ้ำมีหนิงอกหนิย้อย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรอืล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน
เพื่อไปชมหนิงอกหนิย้อย ภายในถ้ำ เป็นหนึง่ในความอัศจรรย์ท่ีได้รับให้เป็น
Unseen Thailand  มีโถงถ้ำมากมายหลายถ้ำเช่น ถ้ำคนธรรพ์   ถ้ำรากไทร
ถ้ำเจ้าสาว  ถ้ำลอด หรอื ถ้ำมังกร Unseen Thailand
วังเทพทาโร  หรอืวังมังกร 88 ตัว คืองานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้มีชีวิต บนเนื้ อท่ีกว่า 25 ไร ่
ไม้จวงหรือไม้เทพทาโร  ข้ึนในพื้ นท่ีจังหวัดตรังและภาคใต้หลายจังหวัด ๆ
เป็นไม้ยืนต้นเนื้ ออ่อน ใบมีกลิ่นหอมทานได้ 

อาหาร
กลางวัน    ร้านล่อคุ้ ง ราดหน้าซุปเปอร์
เย็น          บ้านสวนสุดาพร

ท่ีพัก โรงแรมเรือรัษฏา ตรัง

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินตรัง - กันตัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - ท่ีพัก

วันท่ี 2
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - โรงแรมกระบ่ี



กำหนดการ
 08:30  หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่ท่าเรอืปากเมง เพื่อนัง่เรอืเท่ียวเกาะมุก หนึง่ใน
Unseen in Thailand  พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต   
13:30   เดินทางสู่เกาะกระดาน ต่อด้วยเกาะเชือก
14:30  ถึงเกาะเชือก เกาะหนิเล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ
16:00  เดินทางกลับ ถึงท่าเรอืปากเมง นำเดินทางสู่จังหวัดกระบ่ี  เช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ท่าเร ือปากเมง เป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน หากต้องการเดินทางไปท่ีเกาะต่างๆ

ในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็น เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ฯลฯ
จะต้องมาลงเรอืท่ีนี่
เกาะมุก หนึง่ใน Unseen in Thailand เป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3
ของท้องทะเลตรัง แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ
ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งมีถ้ำมรกตท่ีมีความงดงามตระการตา อีกฝั่งด้านตะวันออก
 เป็นหมู่บ้านชาวประมง มีรสีอร์ท ท่ีพัก ร้านอาหาร 
ถ้ำมรกต ปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอท่ีเรอืลอดได้
เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร 
เกาะกระดาน เป็นเกาะท่ีมีชายหาดทรายขาวละเอียด กว้างใหญ่สวยงาม น้ำทะเลใส
มองเหน็แนวปะการัง ฝูงปลาหลากหลายพันธ ุ์  
เกาะเชือก เกาะหนิเล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ มี กระแสน้ำเชี่ยว
จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นท่ีมาของชื่อเกาะ 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อาหารกลางวันบนเรอื
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมท่ีพัก 4*

วันท่ี 2
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - โรงแรมกระบ่ี



วันท่ี 3
ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08:30   เดินทางไปยัง ทะเลแหวก เกาะไก่ ต่อเกาะปอดะ
ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน   
13:00    เดินเล่นชมหาดทรายเกาะปอดะ ไหว้ขอพรท่ีถ้ำพระนาง
ก่อนเดินทางกลับยังท่าเรอื เดินเท่ียวเล่นท่ีลานปูดำ ซื้ อของฝาก
17:30   เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:10   เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
21:40   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ทะเลแหวก  จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีน้ำทะเลลดต่ำลง

จนทำให้มองเหน็แนวสันทรายใต้น้ำโผล่ข้ึนเชื่อมต่อเป็นทางเดินระหว่างเกาะ 3
เกาะ ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ
เกาะไก่   ซึ่งเป็นจุดท่ีสวยงามด้านทิวทัศน์
และความงดงามของน้ำทะเลท่ีมีปลาสวยงามมากมาย
รวมถึงปะการังสมองท่ีมีปลาหลากสีสัน 
เกาะปอดะ  

เกาะกลางทะเลท่ีมีหาดทรายขาวนวล และจะเป็นสถานท่ีท่ีเราจะรับประทานอาหา
รกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามกลางท้องทะเล 
ถ้ำพระนาง   บรเิวณหาดไรเ่ลย์ชมทัศนยีภาพภูเขา หน้าผาท่ีสวยงาม
ถ้ำพระนางอันศักดิ์ สิทธ ิ์ เป็นท่ีเคารพบูชาของนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 
ลานปูดำ หรอือนสุาวรย์ีปูดำ ต้ังอยู่ท่ีท่าเรอืขนาบน้ำ เป็นจุดชมวิวของเมืองกระบ่ี
สามารถมองเหน็เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกท่ีต้ังอย่างโดดเด่นรมิแม่น้ำกระบ่ี
และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบ่ีด้วย 
มีเวลาเหลือให้ท่านได้ซื้ อของท่ีระลึกของฝากของเมืองกระบ่ี
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินกระบ่ี

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อาหารกลางวันบนเรอื



ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ 4* 2 คืน (พัก2 คน/ห้อง)
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าธรรมเนยีมเข้าอุทยาน
ค่าไกด์ในำเท่ียว
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% ,ค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ยาประจำตัว
ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครมีกันแดด เสื้ อกันฝน(ข้ึนอยู่กับสภาพอากา

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/trang/933

https://www.atsiamtour.com/trang/933
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