
 
 
 
 
 
 

 

 

โปรแกรมตรัง 4 วนั 3 คืน 
เมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – เกาะไหง – ท่าเรือปากเมง – เกาะรอกใน – เกาะรอกนอก 

ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก - เกาะแหวน 
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กำหนดการเดินทาง 
03 – 05 ธันวาคม 2564 14,900.- 
17 – 19 ธันวาคม 2564 14,900.- 

7 - 9 มกราคม 2565 14,900.- 
21 – 23 มกราคม 2565 14,900.- 

18 – 20  กุมภาพันธ์ 2565 14,900.- 
25 – 27   กุมภาพันธ์ 2565 14,900.- 

1111 

ตารางเท่ียวบิน 
วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วันท่ี 1 ดอนเมือง ตรัง DMK – TST DD 592 11.10 – 12.40 
วันท่ี 4  ตรัง ดอนเมือง TST - DMK DD 593 13.10 – 14.40 

 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – เกาะไหง - ท่าเรือปากเมง  

08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
นกแอร์  

 
11.10 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง  โดย สายการบิน นกแอร์เท่ียวบิน DD 592 (ใช้

เวลาบินประมาณ 1.30 ชม.) 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินตรัง หลังจากผ่านข้ันตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

พบเจ้าหน้าท่ีรอรับลูกค้าท่ีสนามบิน ประตูทางออก อาคารผู้โดยสารขาเข้า 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน บ้านสวนสุดาพร  
 นำท่านแวะชมเมืองตรัง แวะชมความงามของโบสถ์คริสต์เก่าแก่ของจังหวัด   
 เดินทางสู่ถ้ำเล-เขากอบ ช่วงเวลาท่ีน่าต่ืนเต้นและหวาดเสียวท่ีสุดของการ 

ท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนท่ีต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพ่ือลอดผ่านส่วนท่ี 
มีเพดานต่ำท่ีสุดของถ้ำท่ีเรียกกันว่า "ถ้ำลอด" จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์ 
น้ีว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำท่ีมีสายน้ำไหลผ่าน 
และไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นท่ีต้ังของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในน้ัน 
จะต้องเร่ิมต้นด้วยการน่ังเรือในบางจุดแล้วจึงค่อนเดินสำรวจ ถ้ำต่าง ๆ   

 แวะถ่ายรูปสะพานไม้และวังเทพทาโร Unseen in Thailand  
“เทพทาโร” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ภาคใต้เรียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม”  
เป็นไม้มงคลสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ใบ เปลือก ราก  
มีกล่ินหอมคล้ายการบูร ใช้ปรุงอาหารและทำยา ภายในมีการตกแต่งสถานท่ี 
โดยการนำไม้เทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร นอกจากน้ีมีฐานเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำธูปหอมเทพทาโรและจำหน่าย 
ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์โอทอปจากไม้เทพทาโร 

 

เย็น จากน้ันมุ่งหน้าเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง นำท่านลงเรือส่วนตัวเพ่ือเข้าท่ีพัก 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นท่ีเกาะไหง รีสอร์ท 

 

พักท่ี ริมนที รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี 2 เกาะรอกใน - เกาะรอกนอก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท  

9.00 น. เรือรอรับท่าน ณ ท่ีพัก พร้อมเดินทางสู่ท้องทะเล เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน  
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ดำน้ำเกาะรอกใน ราชินีแห่งท้องทะเลอันดามัน จุดเด่นของหมู่เกาะรอก คือ
แนวปะการังรอบเกาะและตามร่องน้ำ ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน มีดอกไม้ทะเล
และปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ มากมาย เกาะรอกจึงเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำท้ังแบบ
น้ำลึกและน้ำต้ืน ปะการัง ทำให้นักดำน้ำใฝ่ฝันท่ีจะมาสัมผัสอย่างใกล้ชิด 

 
 เกาะรอกนอก พักผ่อนชายหาด เล่นน้ำ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (กรณีอุทยานอนุญาตให้จัด)  
เย็น นำท่านกลับท่ีพัก ปล่อยอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นท่ี

เกาะไหง รีสอร์ท 
 

พักท่ี เกาะไหง ธัญญา บีช รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน  
วันท่ี 3 ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก - เกาะแหวน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท  

9.00 น. เรือรอรับท่าน ณ ท่ีพัก พร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลตรัง ดำน้ำ 4 เกาะ  
 

ดำน้ำถ้ำมรกต(เกาะมุก) ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงตระหง่าน หัน
หน้าออกสู่ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หน้าผาโขดหินสูงเป็นท่ีอาศัยของนก
นางแอ่นและได้ซุกซ่อนถ้ำมรกต หรือถ้ำน้ำซ่ึงมีความงดงามตระการตาไว้ ถ้ำ
มรกตน้ีจะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่าน้ัน โดยปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้น
ระดับน้ำพอเรือลอดได้ ภายในถ้ำเป็นเส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 
เมตร เม่ือพ้นจากปากถ้ำออกมาอีกด้านหน่ึงจะเป็นหาดทรายขาวสะอาด
ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันท่ีมีฟ้าสีครามเป็นหลังคาและผนังแต่งแต้มด้วยลาย
เขียวของใบไม้  

 

ดำน้ำเกาะกระดาน เป็นเกาะท่ีสวยแห่งหน่ึงของทะเลตรัง อยู่ทางด้านตะวันตก

ของเกาะมุกและเกาะลิบง มีน้ำทะเลท่ีใสราวกระจกก็ทำให้คุณหลงใหลเกาะ

กระดานและมีผืนทรายละเอียดยิบราวแป้ง ท่ีรู้สึกนุ่มเท้าทุกคร้ังท่ีได้สัมผัส จะ

ทำให้คุณตกหลุมรักเกาะสวยท่ีสุดของทะเลตรัง 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก   

 
เกาะเชือก ด้วยน้ำใส เกาะเชือกจึงได้ช่ือว่าเป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการ
ดำน้ำต้ืน ซ่ีงเป็นเกาะไฮไลท์อีกแห่งหน่ึงของทะเลตรัง ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ดำน้ำ
ดูปะการังบริเวณรอบเกาะ ซ่ึงมีปะการังสีฟ้า ปะการังพุ่ม ปะการังเขากวาง
ขนาดใหญ่ ปะการังอ่อนหลากสี รวมไปถึงปะการังดองไม้ กัลปังหา และแส้
ทะเล ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิดท่ีแหวกว่ายเข้ามา ล้อเล่น
กับนักท่องเท่ียว และท่ีน่ีนักท่องเท่ียวจะได้เจอกับปลา การ์ตูน ปลาโนรี ด้วย  

 
ดำน้ำเกาะแหวน เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ในวงล้อมของเกาะมุก และเกาะกระดาน 
มีท้ังดงปะการังน้ำต้ืนและน้ำลึกรายรอบบริเวณ  

 
เย็น นำท่านกลับท่ีพัก ปล่อยอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหารท่ีเกาะ

ไหง รีสอร์ท  
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พักท่ี ริมนที รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
วันท่ี 4 ตรัง – กรุงเทพ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าต่ิมซำ หมูย่าง  

 
สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ช้ันเดียวทรงป้ันหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับ
น้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักท่ีคุ้นตาของอาคารรถไฟ ท่ัวไป มีการตกแต่งประดับมุม
เสาด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ปัจจุบันและ
ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็น โบราณสถานของจังหวัดตรัง จากกรม
ศิลปากร  

 
 

นำชมวงเวียนพะยูน เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ช้ัน โดยแต่ละช้ัน 
เป็นเร่ืองราวของวรรณคดีไทย โดยช้ันบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเร่ือง 
พระสุธนมโนราห์ ช้ันรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเร่ืองพระอภัยมณี ถัดลงมา 
อีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเร่ืองพระอภัยมณีและช้ันล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซ่ึง 
เป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง ถ่ายรูปสตรีทอาร์ทเมืองตรัง 

 
 แวะซ้ือของฝาก และนำท่านสู่สนามบิน  

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์เท่ียวบิน DD 593  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสด์ิภาพ  

ค่าทัวร์รวม : 
 ü ค่าท่ีพัก เกาะไหงธัญญารีสอร์ท 1 คืน บนฝ่ัง 2 คืน(3ดาว) พร้อมอาหารเช้า 

ü ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 
ü ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดทริป (รวมคนขับและน้ำมัน) 
ü ค่าเรือรับ-ส่งปากเมงไปเกาะไหง 
ü ค่าอาหารเช้า 3 ม้ือ อาหารกลางวัน 3 ม้ือ อาหารเย็น 3 ม้ือ 
ü ค่าทริปดำน้ำทะลตรัง 2 วัน 
ü ค่าไกด์ท้องถ่ิน 
ü ค่าอุทยานต่างๆ 
ü อุปกรณ์ดำน้ำต้ืน หน้ากาก เส้ือชูชีพ 
ü ค่าน้ำด่ืมท่านละ 2 ขวดต่อวัน 
ü ค่าทัวร์ ซิต้ีทัวร์เมืองตรัง 
ü ค่าคาราโอเกะ 1 คืน 

 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ý ค่าทิปไกด์ ทิปคนขับรถ 

ý ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และอ่ืนๆท่ีนอกเหนือรายการ 
ý ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค2าทัวร6 

• ยกเลิกก2อนการเดินทางตั้งแต2 30 วนัขึน้ไป  คืนค2าทัวร6โดยหกัค2าใชCจ2ายที่เกิดขึ้นจริง  

• ยกเลิกก2อนการเดินทางตั้งแต2 15-29 วัน  ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูคCาชำระเขCามา และเก็บค2าใชCจ2ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถCามี ) 

• ยกเลิกก2อนการเดินทางอย2างนCอย 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร6 โดยไม2ใช2ความผิดของบรษิัททัวร6 คืนเงินค2าทวัร6ส2วนที่เหลอืจากค2าใชCจ2ายที่เกิดขึ้นจริง  

( ถCามี )  เช2น ค2ามัดจำตั๋วสายการบิน  ค2ามัดจำโรงแรม  และค2าใชCจ2ายอืน่ๆ ที่จำเป]น 

 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท2องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป]นสุดวิสัย อาทิ การล2าชCาของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประทCวง  ภัยธรรมชาติ  การก2อจลาจล  อุบัติเหตุ  ป`ญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน6

ของผูCเดินทางไวCใหCไดCมากที่สุด 

• เมือ่ท2านจองทัวร6และชำระมัดจำแลCวหมายถึงท2านยอมรับในขCอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจCงแลCวขCางตCน 

• การเดินทางแต2ละครั้งจะตCองมีผูCเดินทางขัน้ตำ่ 8 ท2าน 

• มัคคุเทศก6 พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม2มีสิทธิ์ในการใหCคำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดย

ผูCมีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกบัเท2านั้น 

• ราคาดังกล2าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู2กับสภาวะค2าเงินบาทและค2าน้ำมันที่ไม2คงที่ การปรับ

อตัราค2าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเตมิจากราคาที่กำหนดไวC 

 
 
 
 
 
 
 


