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SC.05   กระบี่-ตรัง            

 

  
      ( ท่ีพกัระดับมำตรฐำนสำกล  ท่ี จ.ตรัง 1  คืน, กระบี่ 1 คืน )           

เหิรฟ้าสู่ จ.ตรังและกระบ่ี สัมผสัความงดงามของทอ้งทะเลอนัดามนัเท่ียวทางทะเลอนัดามนั เพชรน ้าเอก
แห่งใหม่แห่งทอ้งทะเล ท่ีเพรียบพร้อมดว้ยความงามตามธรรมชาติ หาดทรายขาวละเอียด น ้าใสสีฟ้า 

ธรรมชาติใตน้ ้าท่ีสมบูรณ์ดว้ยปะการังต่าง ๆ และลอ้มรอบดว้ยฝงูปลาทะเลสีสันสวยงาม  สัมผสัการท่องเท่ียว
แบบใหม่  ทะเลกระบ่ี 

 
 
 
 
 

 
โปรแกรมกำรท่องเท่ียว  ...................... 

วันแรก  ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – กระบี่-ล่องแม่น ้ำกระบี่-ท่องอนัดำมัน ทัวร์4 เกำะ 

..........น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง ชั้น 2 ประตูทางเขา้ท่ี .2. เคาร์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
เจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก 

..........น. เหิรฟ้าสู่ จ.ตรัง โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย ์เท่ียวบินท่ี………….      

.........น. ถึงสนามบินจ.กระบ่ีตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทางน าท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ 
11.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (ม้ือท่ี1) 
13.00 น   น าท่านขึ้นเรือ SPEED BOAT ปลอดภยั ดว้ยเส้ือชูชีพ และไกดจ์ะอธิบายรายละเอียดต่างๆค่ะ 
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...........น  น าท่านเดินทางสู่  ทะเลแหวก  คือ เกำะทับ เกำะไก่ เกำะหม้อ เช่ือมต่อกนั  เป็นทะเลแหวก เป็น UNSEEN 
THAILAND  ลูกคา้สามารถเก็บภาพประทบัใจท่ีน้ีค่ะ 

.......... น  น าท่านด าน ้า ท่ีเกาะไก่  และเก็บภาพสวยๆท่ีบริเวณน้ีค่ะ 
16.00 น  เราจะน าท่านสู่ ไร่เลย ์หาดถ ้าพระนาง  สักการะศาลศกัด์ิสิทธ์์  "ศาลถ ้าพระนาง"   ลูกคา้ส่วนใหญ่จะขอพร 

เร่ืองการงาน  ค่ะ 
16.30 น. ขึ้นรถไม ้รถทอ้งถ่ินกระบ่ี  เขา้ท่ีพกั ณ   
18.00 น. อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั 
   **ฮาวาย ใจกลางแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ จ.กระบี่ เปรียบเสมือน ฮาวายแห่งสยาม** 

 

วันท่ีสอง ชมสุสำนหอย  75  ล้ำนปี -วัดถ ำ้เสือ-ถ ำ้เลเขำกอบ-ถนนคนเดิน ตัวเมืองตรัง 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ รีสอร์ท บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี2)   ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
09.00 น. เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่บา้นแหลมโพธ์ิ  

ชมสุสำนหอย  75  ล้ำนปี  แปลกตาซากฟอสซิล ซ่ึงมีเพียง  3  แห่งในโลก  คือ  ญ่ีปุ่ น  อเมริกา  และไทย  
วัดถ ำ้เสือ    

12.00 น.             บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี3)   ณ ร้านอาหาร  
บ่าย              ออกเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง(ใชเ้วลา  1.20 ชม. )  
 เปล่ียนบรรยากาศเป็นการนัง่เรือทอ้งแบน(นัง่ล าละ 4 -6ท่าน) เท่ียวชมถ ำ้เลเขำกอบ ภูเขาหินปูนมีสายน ้าไหล

ลอ้มรอบและไหลผา่นภูเขาใหท้่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศล่องเรือเขา้ชมถ ้านอ้ยใหญ่ภายในถ ้า กระแสน ้าไหล
เรียดคลอดระยะทางเกือบ 4 กม. ชมถ ้ารากไทร ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าเจา้สาว  ถ ้าทอ้งพระโรง ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
............น. ออกเดินทางกลบัท่ีพกั   ณ................................... 
18.00 น. อาหารเยน็อิสระ ตามอธัยาศยั  ณ ตลาดโตรุ่้ง หรือ ถนนคนเดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีสำม ตรัง-ช้อปป้ิงของฝำก- Street Art -สนำมบินตรัง 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้  ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี4)  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
09.00 น. แวะซ้ือของฝากช่ือดงั จ.ตรัง หมูย่ำงเมืองตรัง หมูยา่งเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร รสชาติกลมกล่อม หอม

หวาน ซ่ึงคุณไม่ควรพลาดท่ีจะน าไปเป็นของฝากใหก้บัคนท่ีคุณรัก และ ขนมเป๊ียะซอย 9 ของฝากท่ีขายดี
ท่ีสุดในเมืองตรัง ขนมเป๊ียะซอย 9 สุดยอดความอร่อยของขนมเป๊ียะสูตรพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........น. เท่ียวชม Street Art เมืองตรัง ใครวา่ภาพเขียนบนก าแพงแบบสตรีทอาร์ทจะมีอยูแ่ค่สงขลาเสมอไป แต่

จริงๆ แลว้มีท่ีจงัหวดัตรังดว้ย ซ่ึงภายในเมืองตรังเองก็จะมีจุดแสดงศิลปะท่ีเป็นสตรีทอาร์ททั้งหมด 3 แห่ง
ดว้ยกนั แลว้รูปภาพทั้งหมดก็จะเ ป็นรูปภาพวาดแบบ 3 มิติ ท่ีรับรองเลยวา่คุณจะไดรู้ปสวยๆ กลบัไปอวด
เพื่อนอยา่งแน่นอน น าท่านถ่ายรูป คริสตจกัรตรัง ความน่าสนใจของเมืองตรังอีกหน่ึงอยา่ง ก็คือจะ
มี “คริสตจักรตรัง” โบสถค์ริสตอ์ายเุก่าแก่เกือบ 100 ปี แต่ก็ไดมี้การปรับเปล่ียน และบูรณะเร่ือยมา ถึงแมจ้ะ
ไม่ใช่โบสถใ์นรูปแบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่ก็ยงัคงมีกล่ินอายของความเป็นดั้งเดิมอยู ่ความโดดเด่นของ
คริสตจกัรน้ีจะเห็นโดดเด่นเป็นสีเหลือง แต่ทวา่ไม่ใช่สีเหลืองทัว่ไป แต่เป็นสีเหลืองของสีปูนป้ัน จึงเพิ่ม
ความคลาสสิกใหโ้บสถแ์ห่งน้ีดูสวยงาม และมีความวินเทจเหมาะกบัการถ่ายรูป 

12.00 น.              บริการอาหารกลางวนั(ม้ือท่ี5)   ณ ร้านอาหาร    
                            หลงัอาหารออกเดินทางสู่ สนามบิน จ.ตรัง 
15.10 น.              พร้อมออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ 
                             เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3244  
16.35 น.               ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ   พร้อมความประทบัใจ 

   **********************************************************  
หมำยเหตุ   รายการและเมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยูก่บัวตัถุดิบในช่วงท่ีเดินทาง 

*โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทั
จะถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



หมำยเหตุ โปรแกรมและสำยกำรบินทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัควำมเหมำสมและไฟล์บิน
   แต่ละเท่ียวในวันเดินทำง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

อตัรำค่ำบริกำร      ผู้ใหญ่ท่ำนละ    11,900   บำท (พกัห้องละ2 ท่ำน) 
      พกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ     1,800   บำท    
 หมำยเหตุ -ภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

( ในกรณีท่ีตอ้งการออกใบเสร็จในรูปแบบใบก ากบัภาษี ) 
 - และค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือรายการ 

อตัรำนีร้วม           - ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั 
    -ค่า ท่ีพกัโรงแรม หรือรีสอร์ท  ระดบัมาตรฐาน  3 คืน (กระบ่ี 1 คืนและ ตรัง 1 คืน ) 
    -ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ  
                               -ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ ( อุทยำน ) 
                               -ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว   
                               -ค่าอาหารวา่ง น ้าด่ืม, ของขบเคี้ยว  
                               -ค่าเรือSPEED BOAT น าเท่ียวทวัร์ 4 เกาะ   

*************************************** 
 
 


