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ก าหนดการเดินทาง 
วนัแรก จุดนัดพบ ณ  BIG  C ลาดพร้าว 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัตรัง โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนรถตาม
อธัยาศยั zZzZzZzZ 

 
 

แนะน า !!!   กรุณาแยกสัมภาระและของใช้จ าเป็นส าหรับพกับนเกาะหลเีป๊ะ 1 คืน ชุดเล่นน า้,ชุดนอน ของใช้ส่วนตวั ฯลฯ 
 
วนัที่สอง ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ด าน า้เกาะอาดัง – เกาะหลเีป๊ะ  

......... น. เดินทางถึง จงัหวดัตรัง  ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ ตรัง จงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย ตรังหรือเมืองทบัเท่ียงเป็นจงัหวดั
ท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของภาคใต้ จังหวดัตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมไปสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช ตรังเป็นจงัหวดัแรกท่ีมีตน้ยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศร
ภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) น าพนัธุย์างพารามาจากมาเลเซียและในตรังยงัมีตน้ยางพาราตน้แรกอีกดว้ยจงัหวดัตรังเป็น
จงัหวดัหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย   ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก จาก
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีปรากฏในจงัหวดัตรังมีอยู่ทัว่ไป เช่น โครงกระดูกมนุษยโ์บราณท่ีถ  ้าซา
ไก อ  าเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขดั เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแกว้   เคร่ืองประดบั ตามถ ้าต่าง ๆ เช่น 
เขาสามบาตร ถ  ้าเขาไมแ้กว้ ถ ้าเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีท่ีเขาแบนะ ถ  ้าตรา ลว้นเป็นหลกัฐานบอกความเป็นชุมชนก่อน
ประวติัศาสตร์จนถึงแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กับอาณาจักรโบราณทาง
ภาคใตใ้นลกัษณะท่ีเป็นเมืองท่าทางผา่น และมีพฒันาการมาตามล าดบั. 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบติม่ซ า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ  าเภอละงู จ.สตูล  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถจน
เดินทางถึงท่าเรือ 

10.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ 
11.30 น. ลงเรือ  PRIVATE  SPEED  BOAT สู่  เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  เกาะหลเีป๊ะ หรือ เกาะลเีป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยูใ่นเขต

จงัหวดัสตูล อยู่ทางตอนใตข้องเกาะอาดงั ห่างจากแผน่ดินของจงัหวดัสตูล 85 กิโลเมตร เขตอ านาจการควบคุมของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจงัหวดัสตูล เป็นชายหาดบนเกาะท่ีอุดมไปดว้ยทอ้งทะเลท่ีสดใสสะอาด สวยงาม 
เป็นเกาะท่ีเงียบสงบ และมีน ้ าท่ีต้ืนเขิน เกาะหลีเป๊ะ หมายถึง เกาะท่ีราบเรียบคลา้ยกระดาษ ซ่ีงมีท่ีมาจากภาษาทอ้งถ่ิน
ชาวน ้ าหรือชาวเล(ชนเผา่อุรักลาโวย้)บนเกาะซ่ึงส่วนใหญ่ท าอาชีพประมง รอบเกาะเต็มไปดว้ยป่าปะการังอนัสมบูรณ์
มีเวิ้งอ่าวท่ีสวยงามหาดทรายขาวละเอียด เกาะหลีเป๊ะและหมู่เกาะใกลเ้คียงมีความงดงามทางทะเลมาก  จนไดรั้บการ
ขนานนามว่ามลัดีฟส์เมืองไทย  เกาะหลีเป๊ะ มีชายหาดท่ีส าคญั ๆ อยู ่4 หาด ไดแ้ก่ หาดพทัยา ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้อง
เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปมากท่ีสุด หาดซันไรท์ อยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะหลีเป๊ะ ใกล ้
ๆ กบัหมู่บา้นชาวเล หาดคาร์มา อยู่ทางตอนเหนือ ซ่ึงหันหน้าเขา้กบัเกาะอาดงั หาดซันเซ็ท อยูท่างทิศตะวนัตก ซ่ึง
หันหน้าเขา้รับแสงของพระอาทิตย ์ตามช่ือของหาด เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีมีความกวา้งระหว่างหัวเกาะไปถึงทา้ย
เกาะประมาณ 3 กิโลเมตร จดัเป็นเกาะขนาดเล็ก ถือเป็นเกาะท่ีอยู่สุดท้ายทางตอนใต้ของทะเลอนัดามนัของไทย 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีถดัไปคือทะเลสากลท่ีเช่ือมกบัทะเลของประเทศเพ่ือนบา้น คือ มาเลเซีย 
 บริการอาหารกลางวนั  แบบกล่อง  (SET BOX)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ด าน ้าชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล   ☞  เกาะอาดัง  ค  าว่า “อาดงั” มาจากค าเดิมในภาษามลายูว่า   “อุดัง”  มี
ความหมายว่า “กุง้” เพราะบริเวณน้ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยกุง้ทะเล มีเน้ือท่ีเกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็น
เกาะกลางทะเลอนัดามนั เป็นเกาะท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดับท่ีสองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะน้ีมีหาดทรายละเอียด
สวยงาม  รอบเกาะมีเกาะเล็ก ๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง   เป็นเกาะท่ีเหมาะ
ส าหรับการด าน ้ า ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาสูง มีระบบนิเวศป่าท่ีสมบูรณ์ เกาะอาดงัเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความ
สมบูรณ์ไม่อนุญาตสร้างส่ิงปลูกสร้างถาวรภายในเกาะ เกาะอาดงัมีความสงบ สะอาดและเป็นสถานท่ีตั้งของหน่วย
พิทกัษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา บนเกาะไม่มีท่ีพกัของเอกชนให้บริการ จะมีก็แต่บ้านพกัของหน่วยพิทกัษ์
อุทยานฯ และจุดให้กางเต็นท์ ผูท่ี้จะมาท่องเท่ียวจึงมกัจะไปพกัคา้งแรมบนเกาะหลีเป๊ะท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนัมากกว่า  มี
น ้ าตกอยู ่2 แห่งบนเกาะ ทางทิศตะวนัออกของเกาะเป็นหาดทรายขาวยาวราว 200 เมตร ในน ้ าเต็มไปดว้ยปะการังโขด
และปะการังชนิดอื่น ๆ รวมถึงสัตวท์ะเลต่าง ๆ ท่ีอาศยัตามแนวปะการัง เช่น ดาวทะเล, เม่นทะเล, ปลาสลิดหิน, ปลา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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ข้ีตงัเบ็ด, ปลานกแกว้  ให้ท่านได้อสิระด าน า้เล่นชมปะการัง สัตว์ทะเลต่าง ๆ สัมผสัความงดงามของธรรมชาตเิล่นน ้า
ทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร (จุดด ำน ้ำโปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมของ
สภำพอำกำศและประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นผู้ก ำหนด เพื่อควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็นส ำคัญ หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ือต่อกำรด ำน ้ำ

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรคนืค่ำใช้จ่ำยทุกกรณีเน่ืองจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับตัวแทนแล้วทั้งส้ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......... น. น าท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
.......... น. ถึงท่าเทียบเรือของท่ีพกั  (THE CLIFF LIPE  หรือ  IDYLLIC CONCEPT RESORT) 
 

 THE  CLIFF  LIPE   
THE  CLIFF  LIPE  ความงามของเกาะหลีเป๊ะในมุมท่ีเสิร์ฟถึงริมระเบียงบา้น คู่รัก,ครอบครัว ท่ีไดม้าเยอืนท่ี The 
Cliff Lipe จะกลบัไปแบบประทบัใจ ให้คุณรู้สึกสบายเหมือนมาพกับา้นเพื่อน และมีกิจกรรมต่างๆ เมื่อเรายนือยู่ใน
ระดบัท่ีสูงกว่าทะเล มองลงมาเห็นน ้ าสีฟ้าใสของทะเลอนัดามนั ไดว้ิวฟ้าจรดน ้ าในแบบพาโนราม่า ความพิเศษของ 
The Cliff  
Clifforest : มุมพกัผ่อนท่ีถูกออกแบบให้วางคู่ขนานไปกบัหน้าผาของรีสอร์ท แวดลอ้มไปด้วยธรรมชาติ และวิว
ชายหาดส่วนตวั ใหค้วามรู้สึกร่มร่ืนตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน  
Cliffully : อีกหน่ึงความโดดเด่นของร้านอาหาร The Season ท่ีสามารถเพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารไปดว้ย
และช่ืนชมบรรยากาศทศันียภาพรอบเกาะหลีเป๊ะได้แบบพาโนราม่าเลยทีเดียว พระเอกของโซนน้ี คือ ช่วงเวลาดิน
เนอร์ตอนพระอาทิตยต์กสุดแสนโรแมนติก ท่ีใครก็ตามท่ีไดม้าเยอืนจะประทบัใจไม่รู้ลืม  
Clifforlove : โซน Private Dinner สุดโรแมนติก เหมาะส าหรับการรับประทานอาหารม้ือพิเศษร่วมกับคนรักและ
ครอบครัว ในทุกๆโอกาสพิเศษ พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กแบบใกลชิ้ดแบบติดทะเลกนัไปเลย   
Cliffaway : ชายหาดส่วนตวัอนัแสนเงียบสงบ ธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์คือสเน่ห์ของท่ีน่ี อีกทั้งยงัสามารถ
ท ากิจกรรมต่างๆไดต้ลอดทั้งวนั อาทิเช่น การนอนอาบแดด, ด าน ้ าต้ืนดูปะการังหนา้ชายหาด หรือพายเรือคายกั  



LPE002 เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง นอนหลีเป๊ะก่อน 4 วนั 2 คืน  By Bus                 หนา้ 5 

 
 

 



LPE002 เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง นอนหลีเป๊ะก่อน 4 วนั 2 คืน  By Bus                 หนา้ 6 

  IDYLLIC  CONCEPT  RESORT   
IDYLLIC  CONCEPT  RESORT  ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท  IDYLLIC  CONCEPT  RESORT ตั้ งอยู่บน
หาดซนัไรส์อนัเก่าแก่เกาะหลีเป๊ะ เป็นชายหาดท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การมาพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง เป็นบูติกรีสอร์ท รี
สอร์ทท่ีตกแต่งสไตลท์ันสมยั มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบครัน มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้าครามของทะเลอนัดามนั รี
สอร์ทมีกิจกรรมทางน ้ าทั้งการพายเรือคายคั การด าน ้ าชมปะการัง มีสระว่ายน ้ าริมทะเลใหไ้ดผ้อ่นคลาย มีร้านอาหาร 
The Cove bistro โดดเด่นดว้ยตวัอาคารซ่ึงออกแบบให้เป็นสไตลโ์มเดิล ตรงกบัคอนเซ็ปต์รสชาติอาหารแบบไทย
ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัอาหารแบบตะวนัตก รับรองแขกของรีสอร์ทและแขกวอลค์อิน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
** อสิระพกัผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน า้ หรือท ากจิกรรมของทางรีสอร์ทที่จดัไว้เพ่ือนักท่องเที่ยวตามอธัยาศัย ** 

http://travel.sanook.com/1265571/the-cove-bistro-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
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 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย   แนะน า!!  ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ะเปิด 
18.00-24.00 น.ของทุกวนั แหล่งรวมนักท่องเท่ียว ร้านเส้ือผา้ บาร์ มีร้านอาหารใหเ้ลือกกินหลากหลายแบบ อาหาร
ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ต์ สม้ต า ซีฟู๊ ด ของหวาน ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายทริปด าน ้ า ร้านขายของท่ีระลึก เช่น กระเป๋า ผา้
ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยงัมีร้านสะดวกซ้ืออีกดว้ย.   ราตรีสวสัดิ์  zZzZzZzZ 

วนัที่สาม SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – ตรัง – อ าเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน ้าร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกนัตัง – 
พพิธิภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – 
เมืองตรัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของทะเลอนัดามนั .... 
11.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา   น าท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

☞ น าท่านเดินทางสู่ กนัตัง (Kantang) เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัตรัง ท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าตรัง ห่างจากตวัเมืองตรัง
เพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกนัตงัเป็นเมืองท่าส าคญัแห่งหน่ึงทางฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทาง
น ้ าส าคญัมาแต่โบราณ เม่ือพระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดีมารับต าแหน่งใน พ.ศ. 2433 ไดด้  าเนินการพฒันาเมือง
ตรัง (กนัตงั) ทุกดา้น โดยมีจุดมุ่งหมายจะท าใหเ้ป็นเมืองคา้ขาย ส่งเสริมอาชีพพ้ืนฐานคือการเกษตร เร่ิมตน้จากเกษตร
ยงัชีพในครัวเรือน และขยายเป็นเกษตรเพื่อการคา้    

☞ น าท่านเขา้สู่  วนอุทยานบ่อน ้ าร้อนกนัตงั (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง  บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติอยูใ่น
ทอ้งท่ีบา้นควนแคง หมู่ท่ี 7 ต าบลบ่อน ้ าร้อน อ  าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควน
แคง และป่าน ้ าราบ มีเน้ือท่ีประมาณ 500 ไร่ ซ่ึงกรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2549 
พ้ืนท่ีราบเชิงเขาผสมผสานกบัสภาพป่าเป็นดงดิบช้ืน และบางส่วนเป็นป่าพรุท่ีมีน ้ าท่วมขงัตลอดปี อีกทั้งมีพ้ืนท่ี
บางส่วนเป็นพรุน ้ าร้อนมีน ้ าไหลผุดจากใตดิ้นตลอดเวลา พืชพรรณและสตัวป่์าท่ีสมบูรณ์ สถานท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ บ่อ
น ้ าร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนท่ีพรุน ้ าร้อน โดยได้พฒันาปรับปรุงเป็นบ่อน ้ าร้อน จ  านวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน ้ า
ประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามล าดบั ซ่ึงนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปนิยมมาแช่เทา้และอาบน ้ าร้อน
เพ่ือสุขภาพ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีพรุน ้ าร้อนและพ้ืนท่ีป่าดงดิบ ท่ีไดรั้บการพฒันาให้เป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติจ  านวน 3 เส้นทาง ในระยะทาง 500 - 2,000 เมตร ตามล าดบั เพื่อประโยชน์ดา้นการศึกษาวิจยัความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมสันทนาการและการท่องเท่ียว  อิสระเดินเท่ียวชมหรือจะแช่เท้าผ่อนคลาย
ความเมื่อยลา้ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

☞ แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกนัตงั (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–
กนัตงั ตั้งอยู่ท่ีถนนหนา้ค่าย ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จ.ตรัง กนัตงัเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ใชส้ัญญาณแบบหลกัเขต
สถานี ตวัยอ่ของสถานีคือ กต. เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใชเ้ป็นท่ีรับส่งสินคา้กบั
ต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ตวัสถานีรถไฟ
กนัตงั เป็นอาคารไมช้ั้นเดียวทรงป้ันหยา ทาสีเหลืองมสัตาร์ดสลบัน ้ าตาล ตวัอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตวั
อาคารและชานชาลา ตกแต่งประดบัมุมเสาดว้ยลวดลายไมฉ้ลุ  สถานียงัคงรักษาเอกลกัษณ์เดิมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 6 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็นผลท าให้ไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของจงัหวดัตรัง โดยกรมศิลปากร 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

☞  น าท่านแวะชม  พิพิธภณัฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (Ratsada Museum Kantang)  เดิมเป็นจวนเจา้เมือง
หรือบา้นพกัของพระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ๊ี ณ ระนอง) ซ่ึงเป็นอดีตผูว้่าราชการเมืองตรัง เป็นภายใน
บา้นจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องพระยารัษฎาฯ เหมือนเม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยู ่อาทิ  หุ่นจ าลองพระยารัษฎาฯ ในท่านั่ง
เสมือนยงัคงมีชีวิต  ห้องนอน  ห้องรับแขก  ห้องท างาน  ภาพถ่ายโบราณ  ข้าวของเคร่ืองใช้ในสมยัโบราณ เช่น 
เคร่ืองพิมพดี์ด ตลบัเมตร ตู ้เตียง เกา้อ้ี เป็นตน้ 

☞ แวะชม  ยางพาราตน้แรกของประเทศไทย (1St  Para Rubber In Trang) ตั้งอยูริ่มถนนท่ี อ  าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  
โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เป็นผูเ้หมือนหน่ึง "บิดาแห่งยาง" เป็นผูท่ี้ได้น าต้น
ยางพารามาปลูกท่ีอ  าเภอกนัตงั เป็นคร้ังแรก จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี ไดส่้งคนไปเรียนวิธีปลูกยาง
เพื่อมาสอนประชาชน นักเรียนของท่านท่ีส่งไปก็ลว้นแต่เป็นเจา้เมือง นายอ าเภอ ก  านัน และผูใ้หญ่บา้นทั้งส้ิน พร้อม
กนันั้นท่านก็สัง่ใหก้  านนั ผูใ้หญ่บา้น น าพนัธุย์างไปแจกจ่าย และส่งเสริมใหร้าษฎรปลูกทัว่ไป ซ่ึงในยคุนั้น อาจกล่าว
ไดว้่าเป็นยคุต่ืนยาง และชาวบา้นเรียกยางพาราน้ีว่า “ยางเทศา” ต่อมาราษฎรไดน้ าเขา้มาปลูกเป็นสวนยางมากข้ึนและ
ไดม้ีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางไปในจงัหวดัภาคใตร้วม 14 จงัหวดั ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงจงัหวดัท่ีติดชายแดนประเทศ
มาเลเซีย จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 12 ลา้นไร่ กระจายกันอยู่ในภาคใต้ ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นแหล่งปลูกยางใหม่ การพฒันาอุตสาหกรรมยางของประเทศไดเ้จริญ
รุดหนา้เร่ือยมาจนท าใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออกยางไดม้ากท่ีสุดในโลก  

☞ แวะถ่ายภาพชิคๆท่ี Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใตแ้นวคิด "วิถีกนัตงั Colourful" บนถนนสายต่างๆ 
เทศบาลเมืองกนัตงั ไดร่้วมกบักลุ่ม YEC ตรัง จดัการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงั KantangStreetArt2019 จ านวน 12 จุด 
โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรคง์านศิลป์จนไดภ้าพอนัสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยกัษ ์กวางนอ้ย มงักร ฉลาม 
ปลาหมึก นกนางแอ่น ลูกยางพารา ป๊อปอาย สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก ซ่ึงกระจายอยูต่ามตรอกซอกซอยหรือถนนสายต่างๆ 
โดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากเจา้ของบา้น หรือเจา้ของสถานท่ีต่างๆ ท่ีสละพ้ืนท่ีหนา้บา้น หรือฝาผนงั ใหท้ า
กิจกรรมดงักล่าวและเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนเป็นอยา่งมาก อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยัจนถึง
เวลานดัหมาย      จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองตรัง  *อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย   
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั THUMRIN THANA HOTEL TRANG หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี ตรัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยีย่ - ช้อปป้ิงของฝาก – กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว   
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

☞ น าคณะเขา้สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจา้ท่ามก๋งเยีย่  (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยูบ่นถนน
เพลินพิทกัษ ์เป็นศาลเจา้ท่ีคนส่วนมากนิยมมากราบไหวข้อพร  ศาลเจา้ท่ามกงเยีย่ ชาวบา้นเรียกว่า  โรงพระท่ามกง
เยีย่  นับเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภม์ารดาเมื่ออายคุรบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้
เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไวเ้ป็นบุตร โดยการบอกวนัเดือนปีเกิดให้เจา้หน้าท่ีศาลเลือกช่ือให้ตามสมควรแลว้จึง
เส่ียงโปยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีช่ือกลางเดียวกนัว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบา้นจะมีทุกขโ์ศกโรคภยั วาร
ดิถี งานเทศกาล หรือประสบความส าเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหวส้ักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่าน
แม่นย  าผูค้นมกันิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามก าลงัศรัทธาและทุนทรัพย ์หรือความเก่ียวข้อง 
ความส าเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวนัหยุดหรือเทศกาลส าคญั ลูกหลานจะพร้อมใจกนัมาสักการะบูชาท่าน
อยา่งเนืองแน่น. 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนรถ ชมวิว

สองขา้งทาง  อสิระอาหารเยน็ ระหว่างทางกลบักรุงเทพฯ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

      หมายเหต ุ: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน
บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

 

อัตราค่าบริการ 
 

โรงแรม วันเดนิทาง ราคา/ท่าน หมายเหตุ 

THE CLIFF LIPE + 
THUMRIN THANA HOTEL TRANG  

9 - 12 ตุลาคม 2563 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

5,999.- 
ห้องพกัมแีบบพกั 2 ท่านและแบบพกั 4 ท่าน  
ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จดัห้องพกัให้ 

IDYLLIC CONCEPT RESORT + 
THUMRIN THANA HOTEL TRANG  

22 - 25 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะ) 

6,499.- พกัห้องละ 2 ท่าน 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  400 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อัตราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กที่มีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์น้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ เงิน
มดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 
 
 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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