
    

PRO TRANG เท่ียวทะเลเมืองตรงั 4D2N 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง   

 
 
    
 
 
 

 
 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย   ป้ัมน ้ามัน ปตท.ถนนวภิาวดี  (ดนิแดง) 
เยือ้ง ม.หอการคา้ไทย (ทา่นทีอ่ยูฝ่ั่งธนบรุสีามารถขึน้รถไดท้ีห่นา้หา้งเทส

โกโ้ลตสั สาขาถนนพระราม 2) 

18.00 น. ออกเดนิทางสู่  ภาคใต  ้โดย รถบสัปรบัอากาศ   (เบาะนวดไฟฟ้า มที ี่
ชารจ์แบต USB ทกุทีน่ ัง่) พกัผอ่นบนรถ1คนื 

 

 
 
06.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงตรงั  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ท าการเช็คอนิเขา้หอ้งพักกอ่น

เวลาปกต ิ 
(ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทางโรงแรม) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากเม็ง ทีน่ี่เป็นสถานทีม่าลงเรอืเพือ่ไปเทีย่วยัง
เกาะตา่ง  ๆ ในบรวิเณทะเลอันดามัน ตรัง กระบีบ่างสว่นทีอ่ยูใ่กลน่้านน ้า
ทะเลตรัง สถานที่ รม่เย็นมรีา้นคา้ รา้นอาหาร ทีพั่กและออฟฟิศทัวร์
หลากหลาย มบีรเิวณจอดรถไดเ้ยอะพอสมควร เป็นอกีทา่เรอืทีว่วิสวย 

เพราะเห็นภเูขากลางทะเลใหญ ่แบบชดัเจน 

09.30 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางโดย เรอืทอ่งเทีย่วล าใหญ ่เพือ่น าทา่นไป
เทีย่วยังเกาะตา่ง ๆ คอื  

 เกาะมกุ และ ถ า้มรกต 
 เกาะกระดาน 
 เกาะเชอืก 

ทะเลตรงั - ถ า้มรกต - ถ า้เลเขากอบ 
พเิศษ พกัโรงแรม ทบัเทีย่ง บตูคิ รสีอรท์ (เมอืงตรงั )  

และ โรงแรมตรงั แกรนด ์ (เมอืงตรงั )  
“เทีย่วไทยครกึครื้น เศรษฐกจิไทยคกึคกั ” 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท .) รว่มกบั สมาคมผูป้ระกอบการน าเทีย่วไทย (สนท .) 
และสมาคมสมาพนัธธุ์รกจิการทอ่งเทีย่วสว่นภูมภิาคแหง่ประเทศไทย (TFOPTA) 

โปรดอ่านก่อน!!เดนิทางโดยรถบสัช ัน้เดยีวแบบ Long Bus ขนาด 48 ทีน่ ัง่ จา่ยคา่ทวัรก์อ่น ไดเ้ลอืกทีน่ ัง่กอ่น 

เทา่น ัน้ 

วนัที1่ กรุงเทพฯ – ตรงั 

วนัที2่ ทอ่งทะเลตรงั – เกาะมกุ – ถ า้มรกต – เกาะกระดาน –  เกาะเชอืก 



    

น าทา่นไปยังเกา ะแรก เกาะมกุ  เป็นเกาะใหญอ่กีเกาะหนึง่ในน่านน ้าตรัง 
หากมองจากภาพถา่ยทางอากาศจะเห็นหัวแหลมของเกาะมกุ ยืน่แหลม
ออกมากลางทะเล บรเิวณหัวแหลม คอืเขตชมุชนบา้นเกาะมกุ ทีข่นาบดว้ย
หาดเทยีบทา่เรอืเขา้หมูบ่า้น คอื หาดหัวแหลม และอกีดา้นมลีกัษณะโคง้
เป็นอา่วก าบงัลมไดด้ ีเรยีกวา่ อา่วพั งกา ชายทะเลทัง้สองดา้นมหีาด

ทรายขาวสะอาด น ้าใส เหมาะทีจ่ะเลน่น ้าไดด้ ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนัน้น าทา่น เขา้ชม ถ า้มรกต  Unseen Thailand  เป็นถ ้าทีอ่ยูบ่น
เกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม ถ ้ามรกต ถ ้ามหัศจรรยก์ลางทะเล 
จะเขา้ออกไดเ้ฉพาะชว่งน ้าลงเทา่นัน้ ปากถ ้าเป็นโพรงเล็ก  ๆ การเขา้ออก

จะตอ้งลอยคอในน ้า ลอดถ ้าอันมดืมดิ 
ผา่นเสน้ทางคดโคง้ ระยะทางประมาณ 
80 เมตร จากทะ เลสูถ่ ้าดา้นในซึง่เป็น
หาดทรายขาวนวลมป่ีาไมเ้ขยีวขจ ีเป็น
ฉากหลงัและมโีพรงรับแสงสวา่งลงมา
จากดา้นบนได ้ทีส่ดุแหง่ความ
มหัศจรรยนั์น้ยังอยูท่ีบ่รเิวณปากทางเขา้
ถ ้าซึง่น ้าทะเลเป็นสเีขยีวมรกตงดงาม  โปรแกรมการทอ่งเทีย่วทางทะเล
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ระดบัน า้ข ึน้ - ลง 

น าทา่นไปยัง เกาะกระดาน สามารถเลน่น ้าทะเลรมิหาดทรายทีข่าวสะอาด
เกาะกระดาน เป็นทีต่ัง้ของหน่วยพทิักษ์อทุยานฯ  อยูท่างทศิตะวันออกของ

เกาะ มชีายหาดขาวยาวประมาณ 2 กโิลเมตร บรเิวณดา้นหนา้ของชายหาด 
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาด าน ้าดปูะการัง ซึง่ยาวตลอดแนวชายหาด และยัง
สามารถชมพระอาทติยข์ ึน้ได ้ 
 



    

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยัง เกาะเชอืก  จดุวา่ยน ้าชมปะการังทีส่วยงาม  เป็นเกาะ
เล็ก ๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งเกาะมกุและเกาะกระดาน ลกัษณะของเกาะเป็นภเูขา
หนิปนูไมม่ชีายหาด หรอืบา้นเรอืนของผูค้นชาวประมงอาศยัอยูบ่นเกาะ  
นอกจากมกีระทอ่มของคนเฝ้ารังนก ปลกูเรยีงรายบนโขดหนิรอบตวัเกาะ
เชอืก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื  
บา่ย   เดนิทางกลบัเขา้สู ่ทา่เรอืปากเม็ง น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
    พกัที ่โรงแรมทบัเทีย่ง บตูคิ รสีอรท์ 
เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  
 
 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่อนัดามนัเกตเวย ์หรอื ประตสููอ่นัดามนั  ชมประตมิากรรมตา่ง  ๆ 
ทีส่วยงาม 

น าทา่น เดนิทาง สู ่ถ า้เลเขากอบ Unseen 
Thailand สมัผัสกบัความมหัศจรรยแ์หง่
ขนุเขา  เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาต ิ
ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ย ระยะทาง 4 
กโิลเมตร ถ ้าเล เขากอบ  มทีางน ้า ใตด้นิไหล
ผา่น ตอ้งใชเ้รอืลอ่งตามล าน ้าเขา้ไปขา้งใน 

เพือ่ไปชมหนิงอกหนิยอ้ยอันงดงาม ซึง่ยังมี
การ กอ่ตวัของหนิอยูภ่ายในถ ้า หนึง่ในความอัศจรรยท์ีไ่ดร้ับใหเ้ป็น 
Unseen Thailand 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นสู ่อ าเภอกนัตงั เป็นอ าเภอหนึง่ของจังหวัดตรัง ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า
ตรัง หา่งจากตวัเมอืงตรังเพยีง 24 กโิลเมตร ในอดตีกนัตงัเป็นเมอืงทา่
ส าคญัแหง่หนึง่ทางฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยี พาทกุทา่นชม  

วนัที ่3 อนัดามนัเกตเวย ์– ถ า้เลเขากอบ – กนัตงั – ตลาดชนิตา 



    

 สถานรีถไฟกนัตงั (สดุทางรถไฟฝั่งอนัดามนั) 

 พพิธิภณัฑพ์ระยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด ี 

 Kantang Street Art 

 ผา่นชมตน้ยางพาราตน้แรกของประเทศไทย 

น าทา่นชม สถานรีถไฟกนัตงั   เป็นสถานี
ทีเ่กา่แกแ่หง่หนึง่ของไทยทีอ่ยูคู่ก่บัทาง
รถไฟสายใตม้าตัง้แตแ่รกเริม่สรา้ง เปิดใช ้

งานเมือ่วันที ่1 เมษายน 2456 แตก่อ่นมชีือ่
วา่สถานีรถไฟตรัง กอ่นทีจ่ะมกีารยา้ยตวั

จังหวัดไปอยูท่ีต่ าบลทับเทีย่ง สถานีตรังจงึ

เปลีย่นชือ่เป็นสถานีกนัตงั  ความโดดเดน่
ของสถานีรถไฟกนัตงัคอืตวัอาคารทีม่ี
เอกลกัษณ์ ถา้จะใหว้า่กนัแลว้เป็นหนึง่ใน
ไมก่ีส่ถานีในเสน้ทางรถไฟสายใตท้ีท่อด
ยาวจากกรงุเทพฯ 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑพ์ระ
ยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด ี  ตัง้อยู่
ถนนหนา้คา่ย อยูห่า่งจากเทศบาลกนัตงั
ประมาณ 200 เมตร เป็นทีต่ัง้ของสถานที่

ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัแหง่หนึง่ของเมอืง
ตรัง “จวนเกา่เจา้เมอืงตรงั ” หรอืบา้นพัก
อดตีเจา้เมอืงตรัง พระยารัษฎานุประดษิฐ์
มหศิรภกัด ีเป็นเรอื นไม ้2 ชัน้ มรีปูป้ันหุน่
ขีผ้ ึง้และเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวัน
ของทา่นอยา่งครบถว้น โดยทายาทตระกลู 

ณ ระนอง  เป็นผูด้แูลรักษาชาวกนัตงัและเทศบาลเมอืงกนัตงั เห็นวา่บา้น
หลงันี้คอืหลกัฐานส าคญัทางประวัตศิาสตรท์ีค่วรรักษาไวคู้เ่มอืงตรัง จงึคดิ
จัดท าเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงชวีติ และผลงานของพระยารัษฎาฯ ใหช้าวตรัง
ไดศ้กึษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 

น าทา่นไปถา่ยรู ป Kantang Street Art หรอืภาพศลิป์ ภายใตแ้นวคดิ 
“วถิกีนัตงั Colourful” บนถนนสายตา่ง  ๆ อยา่งสวยงาม เพือ่ฉลอง 82 ปี 
เมอืงกนัตงั ภมูหิลงัประวัตศิาสตร ์ทัง้นี้หนึง่ในกจิกรรมทีเ่ทศบาลเมอืง
กนัตงั ไดร้ว่มกบักลุม่ YEC ตรัง จัดขึน้ก็คอื การวาดภาพจติรกรรมฝาผนัง 
Kantang Street Art 2019 หรอืภาพศลิป์ จ านวน 12 จดุ ในเขตเทศบาล
เมอืงกนัตงั  โดยมศีลิปินจติอาสามาสรา้งสรรคง์านศลิป์ภาย ใตแ้นวคดิ 
“วถิกีนัตงั Colourful” จนไดภ้าพอันสวยงามและหลากหลาย  

 น าทา่นผา่นชม ยางพาราไทย  อายคุรบ 106 ปี ผูน้ าตน้ยางพารา มา
ปลกูตน้แรกของประเทศไทย เทา่ทีม่กีารบนัทกึไว ้คอื พระยารั ษฏานุ
ประดษิฐม์หศิรภกัด ีหรอื คอซมิบี ้ณ ระนอง เจา้เมอืงตรังในขณะนัน้ เมอื

ชว่งปี พ.ศ. 2442 ถงึ 2444 โดยยางพาราชดุแรก ถกูน ามาปลกู อ าเภอ
กนัตงั จังหวัดตรัง บรเิวณ ตัง้อยูร่มิถนนเทศบาลเมอืงตรัง 

พกัที ่โรงแรมตรงั แกรนด ์เมอืงตรงั 

น าทา่นช็อปป้ิง ตลาดชนิตา  จงัหวดัตรงั  ไดม้กีารจัดสรา้งแลนดม์ารค์

แหง่ใหม ่โดยวัตถปุระสงคค์อืเป็นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจใหแ้กป่ระชาชน
ชาวจังหวัดตรัง รวบรวมบรรดาสนิคา้และไอเดยี ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์
ของคนรุน่ใหม่ๆ  รวมถงึเป็นการดงึดดูบรรดานักทอ่งเทีย่วชาวไทยและ
ตา่งชาต ิอกีทัง้เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิของ จังหวัดตรัง ซึง่ซบเซามา
หลายปี โดยเป็นแหลง่รวบรวมความฮปิ สเตอร ์ความวนิเทจและความ
ทันสมัย เอาไวใ้นตลาดถนนคนเดนิทีม่ชีือ่วา่ “ชนิตา The Container 

Walking Street” 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน
เวลาช็อปป้ิงของทา่น 

 
  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบชาวตรงั ณ รา้นอาหาร  อิม่อรอ่ยกบัหมยูา่ง
เมอืงตรงัต ิม่ซ าชา กาแฟ และขนมพืน้เมอืง 

น าทา่นเลอืกซือ้ ขนมเคก้บา้นล าภูรา เคก้พืน้เมอืงชือ่ดงัของเมอืงตรัง  
ของดงัของดทีีอ่ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงมายาวนาน และทัง้จังหวัดก็มรีา้นประเภทนี้
อยูม่ากมายจนนับไมถ่ว้น แตถ่า้จะเอย่ถงึตน้ต ารับเคก้พืน้เมอืงภาคใต ้ที่
อยูคู่ก่บัชาวตรังมากวา่ 60 ปี ดว้ยกรรมวธิกีารผลติทีแ่ตกตา่งจากเคก้
ท่ัวไป เพราะไมใ่สส่ารกนับดู และไมต่อ้งผสมผงฟ ูหลายคนจะตอ้งนกึถงึ 
“เคก้ขกุมิง่ ” ของฝากทีผู่ม้าเยอืนตอ้งซือ้ตดิไมต้ดิมอืกลบัไป จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางตอ่สู ่อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  น าทา่น เดนิทางสู ่ อ.สว ี จ.ชุมพร แวะสกัการะ พระบรมธาตสุวี  สิง่
ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว  อ าเภอสวี  ลกัษณะรปูแบบของพระธาตุ
เป็นแบบเดยีวกนักบัพระบรมธาตเุจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช (พระ

วนัที4่  บา้นล าภูรา – ไชยา – พระธาตสุว ี– กรุงเทพฯ 



    

มหาธาต ุวัดพระมหาธาตวุรมหาวหิาร) สนันษิฐานวา่น่าจะสรา้งขึน้ในสมัย
กรงุศรอียธุยา และผา่นการบรูณะมาหลายครัง้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
16.00 น. น าทา่นออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ(เวลาโดยประมาณ) 

 
 

 
ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโปรแกรมโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่น
เอง หากทา่นช าระเงนิแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ 

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด ๆได ้

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

  
 
    อตัราคา่ 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก อาย ุ2-
11 ปี  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็ก อาย ุ2-
11 ปี  

ไมม่เีตยีง
เสรมิ 

20 – 23 ม.ีค. 2563 3,999 3,999 3,499 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น 



    

อัตรานี้รวม 

อัตรานี้ไมร่วม 

หมายเหต ุ

 
 
 
 คา่รถบสัปรับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ  2 – 3 ทา่น (พกั 3 ทา่น เฉพาะในกรณีทีไ่ม่

ตอ้งการพกัเดีย่ว หรอืมาไมค่รบคู)่ 
 คา่อาหาร จ านวน 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เรอืทอ่งเทีย่วทะเลตรัง พรอ้มอปุกรณ์ด าน า้ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เรอืลอ่งเทีย่วชมถ ้าเลเขากอบ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัเิหตุ ทางบกและทางน ้า ในการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 

 คา่มัคคเุทศกแ์ละทมีงานทีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
 
 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการ

ใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
 คา่ทปิทมีงานไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท/ทา่น 

 
 
 

 โปรแกรมการทอ่งเทีย่วทางทะเลขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั 
 รายการทอ่งเทีย่วทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตย่ตุธิรรมส าหรับทา่น 
 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไม่

สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

 สมาคมฯไมร่ับผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุ
สดุวสิยั อาท ิภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอื
ส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

 การจัดทีน่ั่งบนรถบสัขึน้อยูก่บัล าดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางสมาคมฯใน
การบรหิารจัดการ 

 เมือ่ทา่นตอ้งการส ารองทีน่ ัง่ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามวนัทีท่ ีก่ าหนด

เทา่น ัน้ 

 
 


