 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

แพค็ เกจทัวร์ตรัง กระบ่ี 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว โดยเครือ่ งบิน
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

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

ถ้ำมรกต เกาะมุก
ถ้ำเลเขากอบ
เกาะกระดาน
เกาะเชือก

ประวัติศาสตร์

สถานรี ถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานปุ รปะดิษฐ์
พักผ่อนช้อปสบายๆ

ชม Street Art
อรอ่ ยกับขนมเป๊ ียะซอย9




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

8,650
8,250
7,900

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - กันตัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - ที่พัก
กำหนดการ

05:30 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
07:45 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินตรัง เที่ยวบินที FD
09:20 ถึงสนามบินเมืองตรัง ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสอู่ ำเภอกันตัง
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยังโดยแวะชมถ้ำเขาเลเขากอบ วังเทพทาโร
เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินตรัง - กันตัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - ที่พัก
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เป็นอำเภอหนึง่ ของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่รมิ ฝั่งแม่น้ำตรัง
อดีตกันตังเป็นเมืองทา่ สำคัญและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำมาแตโ่ บราณ
จดุ ทอ่ งเที่ยวสำคัญคือ สถานรี ถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารั ษฏานุประดิษฐ์ บิดาแหง่ ยางพาราไทย สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแหง่ ห
นึง่ ของเมืองตรัง
สถานีรั ก สถานรี ถไฟสุดทางฝั่งอันดามัน เป็นสถานรี ถไฟที่มีอายุ มากกวา่ 100 ปี
ถ้ำเลเขากอบ อ.ห้วยยอด ภายในถ้ำมีหนิ งอกหนิ ย้อย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
มีทางน้ำใต้ดินไหลผา่ น ต้องใช้เรอื ลอ่ งตามลำน้ำเข้าไปข้างใน
เพื่อไปชมหนิ งอกหนิ ย้อย ภายในถ้ำ เป็นหนึง่ ในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น
Unseen Thailand มีโถงถ้ำมากมายหลายถ้ำเชน่ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร
ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำลอด หรอื ถ้ำมังกร Unseen Thailand
วังเทพทาโร หรอื วังมังกร 88 ตัว คืองานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร
ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิต บนเนื้อที่กวา่ 25 ไร่
ไม้จวงหร ือไม้เทพทาโร ขึ้ นในพื้นที่จั งหวัดตรังและภาคใต้หลายจั งหวัด ๆ
เป็นไม้ยืนต้นเนื้ ออ่อน ใบมีกล่นิ หอมทานได้
อำเภอกันตัง

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ร้านลอ่ ค้ งุ ราดหน้าซปุ เปอร์
บ้านสวนสุดาพร

โรงแรมเร ือรั ษฏา ตรั ง

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - โรงแรมกระบี่

วันที่ 2

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - โรงแรมกระบี่
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

08:30 หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่ท่าเรอื ปากเมง เพื่อนัง่ เรอื เที่ยวเกาะมุก หนึง่ ใน
Unseen in Thailand พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต
13:30 เดินทางสู่เกาะกระดาน ต่อด้วยเกาะเชือก
14:30 ถึงเกาะเชือก เกาะหนิ เล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ
16:00 เดินทางกลับ ถึงทา่ เรอื ปากเมง นำเดินทางสจู่ ั งหวัดกระบี่ เช็คอินที่พัก
เป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน หากต้องการเดินทางไปที่เกาะต่างๆ
ในจังหวัดตรัง ไมว่ า่ จะเป็น เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ฯลฯ
จะต้องมาลงเรอื ที่นี่
เกาะมุก หนึง่ ใน Unseen in Thailand เป็นเกาะที่ใหญเ่ ป็นอันดับ 3
ของท้องทะเลตรัง แบง่ เป็น 2 ฝั่ง คือ
ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งมีถ้ำมรกตที่มีความงดงามตระการตา อีกฝั่งด้านตะวันออก
เป็นหมบู่ ้ านชาวประมง มีรสี อร์ท ที่พัก ร้านอาหาร
ถ้ำมรกต ปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรอื ลอดได้
เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร
เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดทรายขาวละเอียด กว้างใหญส่ วยงาม น้ำทะเลใส
มองเหน็ แนวปะการัง ฝงู ปลาหลากหลายพันธ์ ุ
เกาะเชือก เกาะหนิ เล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มี กระแสน้ำเชี่ยว
จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ
ท่าเร ือปากเมง

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

โรงแรมที่พัก 4*

ห้องอาหารโรงแรม
อาหารกลางวันบนเรอื
ร้านอาหาร

วันที่ 3
ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - กรงุ เทพฯ
กำหนดการ

สถานท่ีท่องเ
ที่ยว

08:30 เดนิ ทางไปยัง ทะเลแหวก เกาะไก่ ตอ่ เกาะปอดะ
กอ่ นที่จะทานอาหารกลางวัน
13:00 เดินเลน่ ชมหาดทรายเกาะปอดะ ไหว้ขอพรที่ถ้ำพระนาง
ก่อนเดินทางกลับยังท่าเรอื เดินเที่ยวเล่นที่ลานปูดำ ซื้ อของฝาก
17:30 เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:10 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
21:40 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
จะเกิดขึ้นในชว่ งเวลาที่น้ำทะเลลดตำ่ ลง
จนทำให้มองเหน็ แนวสันทรายใต้น้ำโผล่ข้ ึนเชื่อมต่อเป็นทางเดินระหว่างเกาะ 3
เกาะ ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ
เกาะไก่ ซึ ่งเป็นจ ุดที่สวยงามด้านทิวทัศน์
และความงดงามของน้ำทะเลที่มีปลาสวยงามมากมาย
รวมถึงปะการังสมองที่มีปลาหลากสีสัน
ทะเลแหวก

เกาะปอดะ

เกาะกลางทะเลที่มีหาดทรายขาวนวล และจะเป็นสถานที่ที่เราจะรับประทานอาหา
รกลางวัน ทา่ มกลางบรรยากาศสวยงามกลางท้องทะเล
ถ้ำพระนาง บรเิ วณหาดไรเ่ ลย์ชมทัศนยี ภาพภเู ขา หน้าผาที่สวยงาม
ถ้ำพระนางอันศักด์ สิ ิทธ์ เิ ป็นที่เคารพบูชาของนักทอ่ งเที่ยวที่มาเยือน
ลานปูดำ หรอื อนสุ าวรยี ์ ปูดำ ตั้ งอยท
ู่ ี่ทา่ เรอื ขนาบน้ำ เป็นจุดชมวิวของเมืองกระบี่
สามารถมองเหน็ เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นรมิ แม่น้ำกระบี่
และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย
มีเวลาเหลือให้ทา่ นได้ซ้ อื ของที่ระลึกของฝากของเมืองกระบี่
กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบินกระบี่
อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อาหารกลางวันบนเรอื

ราคานี้รวม

คา่ ที่พักโรงแรมระดับ 4* 2 คืน (พัก2 คน/ห้อง)
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
คา่ ธรรมเนยี มเข้าอทุ ยาน
คา่ ไกด์ในำเที่ยว
ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,00,000 บาท
น้ำดื่มระหวา่ งการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป - กลับ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวอื่นๆ
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% ,คา่ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ยาประจำตัว
ชุดวา่ ยน้ำ หมวก แวน่ กันแดด ครมี กันแดด เสื้อกันฝน(ขึ้นอยกู่ ั บสภาพอากา

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

