
 

 

 

ตรงั พทัลงุ 3 วนั 2 คืน 
เสน่หท์ะเลตรงั อลงัการวิวทะเลหมอก 

 ควนนกเตน้ พทัลงุ 

ถ ำ้มรกต - เกำะกระดำน - เกำะแหวน- เกำะเชือก – เกำะมุก- สถำนีรถไฟกันตัง – ตรังสตรที
อำรท์ - ถ ำ้เขำช้ำงหำย – ชมวิวเขำพับผ้ำ – น ้ำตกไพรวัลย ์- ควนนกเตน้ - คลองปำกประ – ทะเล

บัวแดง - ส ำเภำไท - พพิธิภัณฑว์ังเจ้ำเมืองพัทลุง – บิง้นำคำเฟ่ - ตลำดใตโ้หนด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง - ตรงั - ถ ้ามรกต - เกาะกระดาน -เกาะแหวน -เกาะเชือก - เกาะมุก 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร 

และสมัภาระ 

07.50 น. “เหิรฟ้าสู่จังหวัดตรัง” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3241 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 01.35 ช.ม. / รบัประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

09.25 น. ถึงสนามบินตรงั โดยมีทีมงานใหก้ารตอ้นรบัคณะทวัรทุ์กท่าน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืปากเมง เพื่อโดยสารเรอืสป๊ีดโบ๊ท น าท่านตื่นเต้นกบัการลอด
ถ ำ้มรกต Unseen Thailand ชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาตถิ ้ากลางทะเลอนัเลื่องชื่อที่มา
เมอืงตรงั “ตอ้งหา้มพลาด 

จากนัน้มุ่งหน้าสู่ เกำะกระดำน เกาะที่ขึ้นชื่อว่า สวยงำมท่ีสุดแห่งท้องทะเลตรงั อิม่อร่อย
กบัอาหารมือ้เทีย่ง (บุฟเฟ่ต์) เพลดิเพลนิกบัหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ยอ้นรอยววิาหใ์ต้สมุทร 
ของจงัหวดัตรงั พรอ้มด าน ้าดปูะการงัอนัสวยงาม 

 

 

 

ก ำหนดวันเดินทำง 
17 – 19 ธันวำมคม 2564 

7 – 9 , 21 – 23 มกรำคม 2565 
18 – 20 , 25 – 27 กุมภำพนัธ ์2565 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ ตรงั DMK - TST FD3241 07.50 – 09.25 01.35 ชม. 

วนัท่ีสาม ตรงั กรุงเทพฯ TST - DMK FD3246 19.15 – 20.45  01.30 ชม. 



 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เกาะกระดาน) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกำะแหวน หนึ่งเดียวของทะเลตรงั ความฝันของนักด าน ้าที่ชวน
หลงไหลชมความงามของโลกใตท้ะเล สมัผสัประตมิากรรม และจุดด าน ้าลกึซึ่งนักด าน ้าไม่ควร
พลาด 

จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสู่ เกำะเชือก สนุกสนานกบัการด าน ้าดูปะการงั พรอ้มฝงูปลาน้อยใหญ่
ทีล่อ้มรอบตวัท่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กับนเกาะมุก 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. น าท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ค า่ น าท่านเขา้พกั ณ เกาะไหง ธญัญา บีช รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เกาะมุก–ตรงั-สถานีรถไฟกันตงั-หอนาฬิกา-ถ ้าเขาชา้งหาย–จุดชมวิวเขาพับผา้ -น ้าตกไพร

วลัย ์

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลบัสู่ตรงั โดยเรือสปีดโบ๊ท จากน้ันน าท่านเดินทางสู่

เมืองตรงั 

  เดินทางถึงตวัเมืองกนัตงั แวะชมสถานีรถไฟสุดกนัตงั เดินทางต่อสู่ตวัเมืองตรงั  

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ตรัง สตรีทอารท์ ผลงานศิลปะภาพวาดสามมิติบนก าแพง 3 จุด 

สัญลักษณ์ของเมืองตรัง ไดแ้ก่ 1.ถ ้ามรกต (บา้นเลขท่ี 17 ตึกชิโนโปรตุกีส) 2.ตน้ดอก

ศรีตรงั (รา้นแว่นตาท็อปเจริญ ปากซอยไทรงาม) 3.ตน้ยางพารา (บนผนังบา้นในซอยไทร



 

งาม) ชม วงเวียนพะยูน ตั้งอยู่ท่ีถนนพทัลุงบริเวณทางขึ้ นจวนผูว้่า ฯ เป็นวงเวียนน ้าพุขนาด

ใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย 

  จากน้ันชม หอนาฬิกาตรงั เดิมเป็นท่ีตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังท่ีมีโครงสรา้ง

เป็นไม ้สรา้งในสมยัของนายทุ่น อ่อนสนิทนายกเทศมนตรีในขณะน้ัน ปีพ.ศ. 2504 เทศบาล

สรา้งหอนาฬิกาความสูง 15 เมตร ข้ึนมาแทนท่ี ต่อมาปีพ.ศ.2548เทศบาล ไดป้รับปรุงอีก

ครั้งท าใหห้อนาฬิกากลบัคืนสู่สภาพเดิม ระหวา่งทางน าท่านแวะซื้ อของฝากรา้นดัง  

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถ ้าเขาชา้งหาย ตั้งอยูท่ี่อ าเภอ นาโยง จงัหวดัตรงั ซึ่งใชเ้วลาเดินทาง

จากตัวเมืองตรงัประมาณ 15 นาที น าท่านชมความงดงาม ของหินงอก หินยอ้ย ท่ีประดับบน

ผนังถ ้ามากมาย 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเขาพบัผา้ เขาพบั

ผา้เป็นหน่ึงในเสน้ทางเชื่อมต่อระหวา่งจงัหวดัตรงักบัจงัหวดัพทัลุง สรา้งขึ้ นใน สมยัรชักาลท่ี 5 

  โดยพระยารษัฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี เจา้เมืองตรงัในขณะน้ันเป็น ผูส้รา้งและบุกเบิก แต่การ

สรา้งถนนในสมยัน้ันมีความยากลาบากมาก จ าเป็นตอ้งตัดไปตามแนวร่องของเทือกเขาจึงท า

ใหถ้นนคดไปคดมาเหมือนกบัพบัผา้ จึงเรียกถนนน้ีวา่ ถนนสายเขาพบัผา้ 

  จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ น ้าตกไพรวัลย ์เป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคใต ้และ

เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดของพทัลุง น ้าตกไพรวลัย ์มีปริมาณน ้าไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูง

ตลอดทั้งปี  เสน้ทางน ้าตกสามารถเดินขึ้ นไปชมในแต่ละชั้นได ้บรรยากาศรอบน ้าตกปกคลุม

ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่หลายชนิด เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับ

ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 



 

 

18.00 น. น าท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ค า่ น าท่านเขา้พกั ณ จุดชมวิว ควนนกเตน้ หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ควนนกเตน้-คลองปากประ-ส าเภาไทย-พิพิธภัณฑว์ังเจา้เมืองพัทลุง-บ้ิงนาคาเฟ่-ตลาดใต้

โหนด 

 

เชา้ตรู่  น าท่านชมพระอาทิตยข์ึ้ น ณ จุดชมวิวทะเลหมอก ควนนกเตน้ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ คลองปากประ เพื่อล่องเรือ ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชม. น า

ท่านสัมผัสสายลมเย็นๆในท้องทะเลสาบ พร้อมชมดอกบัวแดงและควายน ้ า ชมวิถีชีวิต

ชาวประมงพื้ นบา้นท่ีท ามาหากินในทอ้งทะเลแห่งน้ี ระหว่างทางล่องเรือ จะผ่านสะพานเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง และ อ.

ระโนด จ.สงขลา ดว้ยความสมบูรณข์องทอ้งทะเลแห่งน้ี ท าใหนั้กท่องเท่ียวเดินทางมาชมความ

สวยงามอยา่งไม่ขาดสาย จนไดเ้วลาอนัสมควร 

จากน้ันน าท่านชม ส าเภาไทย จุดเชคอินสุดเก๋ เป็นแหล่งท่องเท่ียวแนวอนุรกัษ์ธรรมชาติเน้ือ

ท่ีกวา้งประมาณ 10 ไร่ ส่วนหน่ึงเป็นทอ้งทุ่งนาเขียวขจี และสะพานไมท้อดยาวไปในผืนนา ให้

ท่านไดถ้่ายรูปบนสะพาน หรือนัง่หอ้ยขาจิบกาแฟ ตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑว์งัเจา้เมืองพทัลงุ พทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน 

แต่สภาพบา้นเมืองก็แปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา แต่ก็ยงัมีอีกท่ีเท่ียวพทัลุงท่ียงัรกัษาบา้นเรือน

และขา้วของเครื่องใชแ้บบโบราณเอาไว ้นัน่คือวงัเจา้เมืองพทัลุง ท่ีน่ีจะจดัแสดงขา้วของ

เครื่องใช ้  

 

 

   

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บ้ิงนาคาเฟ่ คาเฟ่ริมทุ่งนา รา้นตกแต่งสไตลโ์มเดิรน์ ออกแบบเป็น

เรือนกระจกรอบตัวร้าน บรรยากาศโปร่งสบาย ด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนาให้ได้นั่งชมวิ ว

ธรรมชาติสบายตา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ตลาดใตโ้หนด หรือ หลาดใตโ้หนด เป็น ตลาดพื้ นบา้นสุดฮิปแห่งจงัหวดัพทัลุง ท่ีสามารถ

เท่ียวไดทุ้กวยั ใหคุ้ณไดอ้ิ่มเอมไปกบัเสพงานศิลป์ ท่องโลกแห่งตวัหนังสือ จิบกาแฟรสเขม้ขน้ 

ชิมอาหารพื้ นเมืองหลากหลาย พรอ้มทั้งเลือกซื้ อสินคา้แฮนด์เมดของคนทอ้งถ่ิน จนถึงเวลาอนั

ควร 

 

 

 

 

 

  

17.00 น.  เดินทางถึงสนามบินตรงัพรอ้มเช็คอินเตรียมขึ้ นเครื่องกลบักรุงเทพฯ 

19.15 น. “เหิรฟ้าสู่จงัหวดักรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3246 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 01.30 ช.ม.) 
20.45 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มรบัสมัภาระ และกลบับา้นดว้ยรอ้ยยิ้ ม 

 

 

*** โปรแกรมทัวรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกำรเปล่ียนแปลงเวลำของ
สำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปล่ียนแปลงนี ้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง 

ผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ *** 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 16,900.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 5,500.- 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 10,000 บาท/
ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินเสน้ทาง กรุงเทพฯ – ตรงั//พทัลุง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง รถตูว้ีไอพี 10 ท่ีนัง่ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง  



 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

หากมีการยกเลิกการจองทวัรแ์ละจา่ยค่ามดัจ  า บรษัิทฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง  
หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสาย

การบินและโรงแรมท่ีพกัอยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจมรการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก 

หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกันตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งท่ีพักแบบ 3 

เตียงได ้

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 



 

 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


