
   

PRO TRANG เท่ียวทะเลเมืองตรงั 4D2N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
    

 
 
 

 
 

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนดัหมำย  ปั้มน ้ำมัน ปตท.ถนนวภิำวดี (ดนิแดง) 
เยือ้ง ม.หอกำรคำ้ไทย (ท่ำนทีอ่ยูฝ่ั่งธนบรุสีำมำรถขึน้รถไดท้ีห่นำ้หำ้งเทส
โกโ้ลตัส สำขำถนนพระรำม 2) 

18.00 น. ออกเดนิทำงสู่ ภำคใต ้โดย รถบสัปรบัอำกำศ  (เบำะนวดไฟฟ้ำ มทีี่
ชำรจ์แบต USB ทกุทีน่ ัง่) พกัผอ่นบนรถ1คนื 

 

 
 
06.30 น. เดนิทำงถงึ เมอืงตรงั น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่ัก ท ำกำรเช็คอนิเขำ้หอ้งพักก่อน

เวลำปกต ิ 
(ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงโรงแรม) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

โปรดอ่านก่อน!!เดนิทำงโดยรถบสัช ัน้เดยีวแบบ Long Bus ขนำด 48 ทีน่ ัง่ จำ่ยคำ่ทวัรก์อ่น ไดเ้ลอืกทีน่ ัง่กอ่น 

เทำ่น ัน้ 

วนัที1่ กรงุเทพฯ – ตรงั 

วนัที2่ ทอ่งทะเลตรงั – เกำะมกุ – ถ ำ้มรกต – เกำะกระดำน –  เกำะเชอืก 



   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทำ่เรอืปำกเม็ง ทีน่ี่เป็นสถำนทีม่ำลงเรอืเพือ่ไปเทีย่วยัง
เกำะต่ำง ๆ ในบรวิเณทะเลอันดำมัน ตรัง กระบีบ่ำงส่วนทีอ่ยู่ใกลน่้ำนน ้ำ
ทะเลตรัง สถำนที่ร่มเย็นมีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ที่พักและออฟฟิศทัวร์
หลำกหลำย มีบริเวณจอดรถไดเ้ยอะพอสมควร เป็นอีกท่ำเรือที่ววิสวย 
เพรำะเห็นภเูขำกลำงทะเลใหญ ่แบบชดัเจน 

09.30 น. จำกนัน้น ำทำ่นออกเดนิทำงโดย เรอืทอ่งเทีย่วล ำใหญ ่เพือ่น ำทำ่นไป
เทีย่วยงัเกำะตำ่ง ๆ คอื  

➢ เกำะมกุ และ ถ ำ้มรกต 
➢ เกำะกระดำน 
➢ เกำะเชอืก 

น ำท่ำนไปยังเกำะแรก เกำะมุก เป็นเกำะใหญ่อกีเกำะหนึง่ในน่ำนน ้ำตรัง 
หำกมองจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศจะเห็นหัวแหลมของเกำะมุก ยืน่แหลม
ออกมำกลำงทะเล บรเิวณหัวแหลม คอืเขตชมุชนบำ้นเกำะมกุ ทีข่นำบดว้ย
หำดเทยีบท่ำเรอืเขำ้หมู่บำ้น คอื หำดหัวแหลม และอกีดำ้นมลีักษณะโคง้
เป็นอ่ำวก ำบังลมไดด้ี เรียกว่ำ อ่ำวพังกำ ชำยทะเลทัง้สองดำ้นมีหำด
ทรำยขำวสะอำด น ้ำใส เหมำะทีจ่ะเลน่น ้ำไดด้ ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม ถ ำ้มรกต Unseen Thailand  เป็นถ ้ำที่อยู่บน
เกำะมกุ อทุยำนแหง่ชำตหิำดเจำ้ไหม ถ ้ำมรกต ถ ้ำมหัศจรรยก์ลำงทะเล จะ
เขำ้ออกไดเ้ฉพำะช่วงน ้ำลงเท่ำนัน้ ปำกถ ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ กำรเขำ้ออก
จะตอ้งลอยคอในน ้ำ ลอดถ ้ำอันมืดมิด ผ่ำนเสน้ทำงคดโคง้ ระยะทำง
ประมำณ 80 เมตร จำกทะเลสูถ่ ้ำดำ้นใน
ซึง่เป็นหำดทรำยขำวนวลมีป่ำไมเ้ขยีว
ขจ ีเป็นฉำกหลังและมโีพรงรับแสงสวำ่ง
ลงมำจำกดำ้นบนได ้ที่สุดแห่งควำม
มหัศจรรยนั์น้ยังอยูท่ีบ่รเิวณปำกทำงเขำ้
ถ ้ำซึง่น ้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตงดงำม 
โปรแกรมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ และ ระดบัน ำ้ข ึน้ - ลง 

น ำท่ำนไปยัง เกำะกระดำน สำมำรถเลน่น ้ำทะเลรมิหำดทรำยทีข่ำวสะอำด
เกำะกระดำน เป็นทีต่ัง้ของหน่วยพทิักษ์อทุยำนฯ อยู่ทำงทศิตะวันออกของ
เกำะ มชีำยหำดขำวยำวประมำณ 2 กโิลเมตร บรเิวณดำ้นหนำ้ของชำยหำด 
นักท่องเที่ยวนิยมมำด ำน ้ำดูปะกำรัง ซึง่ยำวตลอดแนวชำยหำด และยัง
สำมำรถชมพระอำทติยข์ึน้ได ้ 
 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนไปยัง เกำะเชอืก จุดว่ำยน ้ำชมปะกำรังทีส่วยงำม เป็นเกำะ
เล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่ำงเกำะมุกและเกำะกระดำน ลักษณะของเกำะเป็นภูเขำ
หนิปูนไม่มีชำยหำด หรือบำ้นเรือนของผูค้นชำวประมงอำศัยอยู่บนเกำะ 
นอกจำกมกีระท่อมของคนเฝ้ำรังนก ปลูกเรียงรำยบนโขดหนิรอบตัวเกำะ
เชอืก 



   

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื  
บำ่ย   เดนิทำงกลับเขำ้สู ่ทำ่เรอืปำกเม็ง น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก 
    พกัที ่โรงแรมทบัเทีย่ง บตูคิ รสีอรท์ 
เย็น   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร  
 
 

 
เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนสู ่อนัดำมนัเกตเวย ์หรอื ประตูสูอ่นัดำมนั ชมประตมิำกรรมตำ่ง ๆ 
ทีส่วยงำม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ ำ้เลเขำกอบ Unseen 
Thailand สัมผัสกับควำมมหัศจรรย์แห่ง
ขนุเขำ เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วธรรมชำต ิภำยใน
ถ ้ำมีหินงอกหินยอ้ย ระยะทำง 4 กิโลเมตร 
ถ ้ำเลเขำกอบ  มทีำงน ้ำ ใตด้นิไหลผ่ำน ตอ้ง
ใชเ้รอืล่องตำมล ำน ้ำเขำ้ไปขำ้งใน เพือ่ไปชม
หนิงอกหนิยอ้ยอันงดงำม ซึง่ยังมีกำร ก่อตัว
ของหินอยู่ภำยในถ ้ำ หนึ่งในควำมอัศจรรย์ที่ไดร้ับใหเ้ป็น Unseen 
Thailand 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

บำ่ย น ำท่ำนสู ่อ ำเภอกนัตงั เป็นอ ำเภอหนึง่ของจังหวัดตรัง ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้ำ
ตรัง ห่ำงจำกตัวเมืองตรังเพียง 24 กโิลเมตร ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่ำ
ส ำคัญแหง่หนึง่ทำงฝ่ังมหำสมทุรอนิเดยี พำทกุทำ่นชม  

➢ สถำนรีถไฟกนัตงั (สดุทำงรถไฟฝั่งอนัดำมนั) 

➢ พพิธิภณัฑพ์ระยำรษัฎำนุประดษิฐม์หศิรภกัด ี 

➢ Kantang Street Art 

➢ ผำ่นชมตน้ยำงพำรำตน้แรกของประเทศไทย 

วนัที ่3 อนัดำมนัเกตเวย ์– ถ ำ้เลเขำกอบ – กนัตงั – ตลำดชนิตำ 



   

น ำท่ำนชม สถำนรีถไฟกนัตงั  เป็นสถำนี
ที่เก่ำแก่แห่งหนึ่งของไทยที่อยู่คู่กับทำง
รถไฟสำยใตม้ำตัง้แต่แรกเริม่สรำ้ง เปิดใช ้

งำนเมือ่วันที ่1 เมษำยน 2456 แตก่อ่นมชีือ่
ว่ำสถำนีรถไฟตรัง ก่อนที่จะมีกำรยำ้ยตัว
จังหวัดไปอยู่ทีต่ ำบลทับเทีย่ง สถำนีตรังจงึ
เปลี่ยนชือ่เป็นสถำนีกันตัง ควำมโดดเด่น
ของสถำนีรถไฟกันตังคือตัวอำคำรที่มี
เอกลักษณ์ ถำ้จะใหว้่ำกันแลว้เป็นหนึ่งใน
ไม่กี่สถำนีในเสน้ทำงรถไฟสำยใตท้ี่ทอด
ยำวจำกกรงุเทพฯ 

จ ำก นั้ น น ำท่ ำ นชม  พิพิธภ ัณฑ์พระ
ยำรษัฎำนุประดษิฐม์หศิรภกัด ี ตั ้งอยู่
ถนนหนำ้ค่ำย อยู่ห่ำงจำกเทศบำลกันตัง
ประมำณ 200 เมตร เป็นที่ตัง้ของสถำนที่
ประวัตศิำสตร์ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง
ตรัง “จวนเกำ่เจำ้เมอืงตรงั” หรอืบำ้นพัก
อดีตเจำ้เมืองตรัง พระยำรัษฎำนุประดษิฐ์
มหศิรภักดี เป็นเรือนไม ้2 ชัน้ มีรูปปั้นหุ่น
ขีผ้ ึง้และเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นชวีติประจ ำวัน
ของท่ำนอย่ำงครบถว้น โดยทำยำทตระกลู 
ณ ระนอง เป็นผูดู้แลรักษำชำวกันตังและเทศบำลเมอืงกันตัง เห็นว่ำบำ้น
หลังนี้คอืหลักฐำนส ำคัญทำงประวัตศิำสตรท์ีค่วรรักษำไวคู้เ่มอืงตรัง จงึคดิ
จัดท ำเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติ และผลงำนของพระยำรัษฎำฯ ใหช้ำวตรัง
ไดศ้กึษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

น ำท่ำนไปถ่ำยรูป Kantang Street Art หรอืภำพศลิป์ ภำยใตแ้นวคดิ 
“วถิกีันตัง Colourful” บนถนนสำยตำ่ง ๆ อย่ำงสวยงำม เพือ่ฉลอง 82 ปี 
เมอืงกันตัง ภูมหิลังประวัตศิำสตร ์ทัง้นี้หนึ่งในกจิกรรมทีเ่ทศบำลเมอืง
กันตัง ไดร้่วมกับกลุม่ YEC ตรัง จัดขึน้ก็คอื กำรวำดภำพจติรกรรมฝำผนัง 
Kantang Street Art 2019 หรอืภำพศลิป์ จ ำนวน 12 จดุ ในเขตเทศบำล
เมอืงกันตัง  โดยมศีลิปินจติอำสำมำสรำ้งสรรคง์ำนศลิป์ภำยใตแ้นวคดิ 
“วถิกีนัตัง Colourful” จนไดภ้ำพอันสวยงำมและหลำกหลำย  

 น ำท่ำนผ่ำนชม ยำงพำรำไทย อำยุครบ 106 ปี ผูน้ ำตน้ยำงพำรำ มำ
ปลูกตน้แรกของประเทศไทย เท่ำที่มีกำรบันทกึไว ้คือ พระยำรัษฏำนุ
ประดษิฐม์หศิรภักด ีหรอื คอซมิบี ้ณ ระนอง เจำ้เมอืงตรังในขณะนัน้ เมอื
ชว่งปี พ.ศ. 2442 ถงึ 2444 โดยยำงพำรำชดุแรก ถูกน ำมำปลูก อ ำเภอ
กนัตัง จังหวัดตรัง บรเิวณ ตัง้อยู่รมิถนนเทศบำลเมอืงตรัง 

พกัที ่โรงแรมตรงั แกรนด ์เมอืงตรงั 

น ำท่ำนช็อปป้ิง ตลำดชนิตำ จงัหวดัตรงั ไดม้กีำรจัดสรำ้งแลนดม์ำรค์
แหง่ใหม่ โดยวัตถุประสงคค์อืเป็นแหลง่พักผ่อนหย่อนใจใหแ้กป่ระชำชน
ชำวจังหวัดตรัง รวบรวมบรรดำสนิคำ้และไอเดยี ทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ๆ รวมถงึเป็นกำรดงึดูดบรรดำนักท่องเทีย่วชำวไทยและ
ต่ำงชำต ิอีกทัง้เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกจิของจังหวัดตรัง ซึง่ซบเซำมำ
หลำยปี โดยเป็นแหล่งรวบรวมควำมฮปิสเตอร์ ควำมวนิเทจและควำม
ทันสมัย เอำไวใ้นตลำดถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่ว่ำ “ชนิตำ The Container 
Walking Street” 

เย็น อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวน
เวลำช็อปป้ิงของทำ่น 

 
  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้แบบชำวตรงั ณ รำ้นอำหำร อิม่อรอ่ยกบัหมูยำ่ง
เมอืงตรงัติม่ซ ำชำ กำแฟ และขนมพืน้เมอืง 

น ำท่ำนเลอืกซือ้ ขนมเคก้บำ้นล ำภูรำ เคก้พืน้เมอืงชือ่ดังของเมอืงตรัง 
ของดังของดทีีอ่ยูคู่บ่ำ้นคูเ่มอืงมำยำวนำน และทัง้จังหวัดก็มรีำ้นประเภทนี้
อยู่มำกมำยจนนับไม่ถว้น แต่ถำ้จะเอ่ยถงึตน้ต ำรับเคก้พืน้เมอืงภำคใต ้ที่
อยู่คู่กับชำวตรังมำกว่ำ 60 ปี ดว้ยกรรมวธิีกำรผลติที่แตกต่ำงจำกเคก้
ทั่วไป เพรำะไม่ใสส่ำรกนับดู และไม่ตอ้งผสมผงฟ ูหลำยคนจะตอ้งนกึถงึ 
“เคก้ขุกมิง่” ของฝำกทีผู่ม้ำเยอืนตอ้งซือ้ตดิไมต้ดิมอืกลับไป จำกนัน้น ำ
ทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่อ.ไชยำ จ.สรุำษฎรธ์ำน ี

วนัที4่  บำ้นล ำภรูำ – ไชยำ – พระธำตสุว ี– กรงุเทพฯ 



   

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

บำ่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ.สว ีจ.ชุมพร แวะสักกำระ พระบรมธำตุสว  ีส ิง่
ศักดิส์ทิธิค์ู่บำ้นคู่เมอืงของชำว อ ำเภอสว ีลักษณะรูปแบบของพระธำตุ
เป็นแบบเดียวกันกับพระบรมธำตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (พระ
มหำธำต ุวัดพระมหำธำตวุรมหำวหิำร) สนันษิฐำนวำ่น่ำจะสรำ้งขึน้ในสมัย
กรงุศรอียธุยำ และผำ่นกำรบรูณะมำหลำยครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงกลับ กรงุเทพฯ 

เย็น อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  

23.00 น. เดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ(เวลำโดยประมำณ) 

 
 

 
ส ำคญั  กรณุำอำ่นเงือ่นไขแนบทำ้ยโปรแกรมโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทำ่น
เอง หำกทำ่นช ำระเงนิแลว้ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ำมำรถ 

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด ๆได ้

 
 
 



   

อัตรำนีร้วม 

อัตรำนีไ้มร่วม 

หมำยเหต ุ

อตัรำคำ่บรกิำร 

 
 
     อตัรำคำ่ 

 
 
• คำ่รถบัสปรับอำกำศ น ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
• ค่ำที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2 – 3 ท่ำน (พกั 3 ท่ำน เฉพำะในกรณีที่ไม่

ตอ้งกำรพกัเดีย่ว หรอืมำไมค่รบคู)่ 
• คำ่อำหำร จ ำนวน 7 มือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่เรอืทอ่งเทีย่วทะเลตรัง พรอ้มอปุกรณ์ด ำน ำ้ น ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่เรอืลอ่งเทีย่วชมถ ้ำเลเขำกอบ น ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
• ค่ำประกันภัยจำกอุบัติเหตุทำงบกและทำงน ้ำในกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดตำมทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 
• คำ่มัคคเุทศกแ์ละทมีงำนทีจ่ะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 
 
 

• คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% (เฉพำะในกรณทีีต่อ้งกำร
ใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้) 

• คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั เชน่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี คำ่อำหำรและคำ่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
• คำ่ทปิทมีงำนไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 200 บำท/ทำ่น 

 
 
 

• โปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วทำงทะเลขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศเป็นส ำคญั 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก อำย ุ2-
11 ปี  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็ก อำย ุ2-
11 ปี  

ไมม่เีตยีง
เสรมิ 

20 – 23 ม.ีค. 2563 3,999 3,999 3,499 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 1,000 บำท/ทำ่น 



   

• รำยกำรทอ่งเทีย่วทำงสมำคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ แตย่ตุธิรรมส ำหรับทำ่น 

• หำกทำ่นไมไ่ดเ้ดนิทำงทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจำกคณะ ทำ่นไม่
สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิำรทีข่ำดหำยไปมำทดแทนได ้

• สมำคมฯไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำย หรอืกำรยกเลกิกำรเดนิทำงทีเ่กดิจำกเหตุ
สดุวสิยั อำท ิภยัจำกธรรมชำต ิภัยจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน หรอื
สิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่ำ่งๆ 

• กำรจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล ำดบักำรจอง และถอืเป็นสทิธิข์ำดของทำงสมำคมฯใน
กำรบรหิำรจัดกำร 

• เมือ่ทำ่นตอ้งกำรส ำรองทีน่ ัง่ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดตำมวนัทีท่ ีก่ ำหนด
เทำ่น ัน้ 

 
 


