
เที่่�ยวหลี่เป๊๊ะ แถมตรััง
เที่่�ยวเกาะหลี่เป๊๊ะ แวะชมตรััง 4 วัน 2 คืืน

เยือนมัลีดี่ฟส์์เมืองไที่ย แวะไป๊เที่่�ยวตรััง
การัันต่ที่่�พัักส์วย วิวหลีักลี้าน จ่่ายหลีักพััน
เดีินที่างวันที่่� 09-12 / 22-25 ตุลีาคืม 63



รัายลีะเอ่ยดีโป๊รัแกรัม
DAY 1 

DAY 2 

  จุ่ดีนัดีพับ ณ BIG C ลีาดีพัรั้าว

  ตรััง – ที่่าเรัือป๊ากบารัา จ่.ส์ตูลี – นั�ง PRIVATE SPEED BOAT
  ดีำานำ�าเกาะอาดีัง – เกาะหลี่เป๊๊ะ 

18.00 น.

19.00 น.

        น.

คณะพร้้อมกััน ณ จุ่ดีนัดีพับ ณ BIG C ลีาดีพัรั้าว มีเจ้้าหน้าที่ี�ของบร้ิษััที่ฯคอย
ต้้อนร้ับและอำานวยความสะดวกัในกัาร้เช็็คเอกัสาร้และสัมภาร้ะกั่อนกัาร้เดินที่าง

ออกัเดินที่างส่่ จ่ังหวัดีตรััง โดย รัถบัส์ป๊รัับอากาศ (ใช็้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 
11.30 ช็ม.) ให้ที่่านได้พักัผ่่อนบนร้ถต้ามอัธยาศััย

เดินที่างถึง จ่ังหวัดีตรััง  ยินดีต้้อนร้ับเข้าส่่ ตรััง จ้ังหวัดในภาคใต้้ของปร้ะเที่ศัไที่ย 
ต้ร้ังหร้ือเมืองที่ับเที่ี�ยงเป็นจ้ังหวัดที่่องเที่ี�ยวอีกัแห่งหนึ�งของภาคใต้้ จ้ังหวัดต้ร้ังใน
อดีต้เคยเป็นเมืองที่่าค้าขายกัับต้่างปร้ะเที่ศั เป็นศั่นย์กัลางกัาร้คมนาคมไปส่่จ้ังหวัด
นคร้ศัร้ีธร้ร้มร้าช็ ต้ร้ังเป็นจ้ังหวัดแร้กัที่ี�มีต้้นยางพาร้ามาปล่กั โดยพร้ะยาร้ัษัฎานุ
ปร้ะดิษัฐ์์มหิศัร้ภักัดี (คอซิิมบี� ณ ร้ะนอง) นำาพันธุ์ยางพาร้ามาจ้ากัมาเลเซิียและใน
ต้ร้ังยังมีต้้นยางพาร้าต้้นแร้กัอีกัด้วยจ้ังหวัดต้ร้ังเป็นจ้ังหวัดหัวเมือง อย่่ที่าง

แนะนำา !!! กัรุ้ณาแยกัสัมภาร้ะและของใช็้จ้ำาเป็นสำาหร้ับพักับนเกัาะหลีเป๊ะ 1 คืน ช็ุดเล่นนำ�า,ช็ุดนอน ของใช็้ส่วนต้ัว ฯลฯ



เช้า

08.00 น.

10.00 น.

11.30 น.

ใต้้ของปร้ะเที่ศัไที่ย ต้ิดที่ะเลอันดามัน มหาสมุที่ร้อินเดีย  ช็ายฝั่่�งที่ะเลต้ะวันต้กั จ้ากั
หลักัฐ์านที่างปร้ะวัต้ิศัาสต้ร้์และโบร้าณคดีที่ี�ปร้ากัฏในจ้ังหวัดต้ร้ังมีอย่่ที่ั�วไป เช็่น 
โคร้งกัร้ะด่กัมนุษัย์โบร้าณที่ี�ถำ�าซิาไกั อำาเภอปะเหลียน ขวานหินกัะเที่าะ ขวานหินขัด 
เศัษัภาช็นะดินเผ่า ล่กัป่ดแกั้ว  เคร้ื�องปร้ะดับ ต้ามถำ�าต้่าง ๆ เช็่น เขาสามบาต้ร้ ถำ�า
เขาไม้แกั้ว ถำ�าเขาเที่ียมป่า ภาพเขียนสีที่ี�เขาแบนะ ถำ�าต้ร้า ล้วนเป็นหลักัฐ์านบอกั
ความเป็นช็ุมช็นกั่อนปร้ะวัต้ิศัาสต้ร้์จ้นถึงแร้กัเร้ิ�มปร้ะวัต้ิศัาสต้ร้์ ต้่อมาจ้ึงมีหลักัฐ์าน
ที่ี�แสดงถึงความสัมพันธ์กัับอาณาจ้ักัร้โบร้าณที่างภาคใต้้ในลักัษัณะที่ี�เป็นเมือง
ที่่าที่างผ่่าน และมีพัฒนากัาร้มาต้ามลำาดับ

รัับป๊รัะที่านอาหารัเช้า แบบติ�มซำำา

เดินที่างส่ ่ที่่าเรัือป๊ากบารัา อำาเภอลีะงู จ่.ส์ตูลี (ใช็้เวลาในกัาร้เดินที่างปร้ะมาณ 2 
ช็ม.) ให้ที่่านได้พักัผ่่อนบนร้ถจ้นเดินที่างถึงที่่าเร้ือ

ถึง ที่่าเรัือป๊ากบารัา จ่.ส์ตูลี ร้อลงเร้ือส่่ เกัาะหลีเป๊ะ

ลงเร้ือ PRIVATE SPEED BOAT ส่่ เกัาะหลีเป๊ะ จ้.สต้่ล เกาะหลี่เป๊๊ะ หร้ือ เกาะลี่เป๊๊ะ 
เป็นเกัาะกัลางที่ะเลอย่่ในเขต้จ้ังหวัดสต้่ล อย่่ที่างต้อนใต้้ของเกัาะอาดัง ห่างจ้ากั
แผ่่นดินของจ้ังหวัดสต้่ล 85 กัิโลเมต้ร้ เขต้อำานาจ้กัาร้ควบคุมของอุที่ยานแห่งช็าต้ิ
หม่่เกัาะต้ะรุ้เต้าในจ้ังหวัดสต้่ล เป็นช็ายหาดบนเกัาะที่ี�อุดมไปด้วยที่้องที่ะเลที่ี�สดใส
สะอาด สวยงาม เป็นเกัาะที่ี�เงียบสงบ และมีนำ�าที่ี�ต้ื�นเขิน เกาะหลี่เป๊๊ะ หมายถึง เกาะ
ที่่�รัาบเรัียบคืลี้ายกรัะดีาษ ซิี�งมีที่ี�มาจ้ากัภาษัาที่้องถิ�นช็าวนำ�าหร้ือช็าวเล(ช็นเผ่่าอุ
ร้ักัลาโว้ย)บนเกัาะซิึ�งส่วนใหญ่่ที่ำาอาช็ีพปร้ะมง ร้อบเกัาะเต้็มไปด้วยป่าปะกัาร้ังอัน
สมบ่ร้ณ์มีเวิ�งอ่าวที่ี�สวยงามหาดที่ร้ายขาวละเอียด เกัาะหลีเป๊ะและหม่่เกัาะใกัล้เคียงมี
ความงดงามที่างที่ะเลมากั  จ้นได้ร้ับกัาร้ขนานนามว่ามัลดีฟส์เมืองไที่ย  เกัาะหลีเป๊ะ 
มีช็ายหาดที่ี�สำาคัญ่ ๆ อย่่ 4 หาด ได้แกั่ หาดีพััที่ยา ซิึ�งอย่่ที่างต้อนใต้้ของเกัาะหลี
เป๊ะ เป็นเกัาะที่ี�นักัที่่องเที่ี�ยวนิยมเดินที่างไปมากัที่ี�สุด หาดีซำันไรัที่์ อย่่ที่างที่ิศัต้ะวัน
ออกัของเกัาะหลีเป๊ะ ใกัล้ ๆ กัับหม่่บ้านช็าวเล หาดีคืารั์มา อย่่ที่างต้อนเหนือ ซิึ�ง
หันหน้าเข้ากัับเกัาะอาดัง หาดีซำันเซำ็ที่ อย่่ที่างที่ิศัต้ะวันต้กั ซิึ�งหันหน้าเข้าร้ับแสงของ
พร้ะอาที่ิต้ย์ ต้ามช็ื�อของหาด เกัาะหลีเป๊ะ เป็นเกัาะที่ี�มีความกัว้างร้ะหว่างหัวเกัาะไป
ถึงที่้ายเกัาะปร้ะมาณ 3 กัิโลเมต้ร้ จ้ัดเป็นเกัาะขนาดเล็กั ถือเป็นเกัาะที่ี�อย่่สุดที่้ายที่าง
ต้อนใต้้ของที่ะเลอันดามันของไที่ย เนื�องจ้ากัพื�นที่ี�ถัดไปคือที่ะเลสากัลที่ี�เช็ื�อมกัับที่ะเล
ของปร้ะเที่ศัเพื�อนบ้าน คือ มาเลเซิีย
บรัิการัอาหารักลีางวัน แบบกลี่อง (SET BOX)



        ดีำานำ�าชมป๊ะการััง ใกลี้ชิดีป๊ลีาที่ะเลี เกาะอาดีัง  คำาว่า “อาดัง” มาจ้ากัคำาเดิมใน
ภาษัามลาย่ว่า  “อุดัง”  มีความหมายว่า “กัุ้ง” เพร้าะบร้ิเวณนี�เคยอุดมสมบ่ร้ณ์ไป
ด้วยกัุ้งที่ะเล มีเนื�อที่ี�เกัาะปร้ะมาณ 30 ต้าร้างกัิโลเมต้ร้ เป็นเกัาะกัลางที่ะเลอันดามัน 
เป็นเกัาะที่ี�มีความใหญ่่เป็นอันดับที่ี�สองร้องจ้ากัเกัาะต้ะรุ้เต้า เกัาะนี�มีหาดที่ร้าย
ละเอียดสวยงาม  ร้อบเกัาะมีเกัาะเล็กั ๆ หลายเกัาะ เช็่น เกัาะหลีเป๊ะ เกัาะดง เกัาะหิน
งาม และเกัาะยาง  เป็นเกัาะที่ี�เหมาะสำาหร้ับกัาร้ดำานำ�า ภ่มิปร้ะเที่ศัโดยที่ั�วไปเป็นภ่เขาส่ง 
มีร้ะบบนิเวศัป่าที่ี�สมบ่ร้ณ์ เกัาะอาดังเป็นพื�นที่ี�อนุร้ักัษั์ที่ี�มีความสมบ่ร้ณ์ไม่อนุญ่าต้
สร้้างสิ�งปล่กัสร้้างถาวร้ภายในเกัาะ เกัาะอาดังมีความสงบ สะอาดและเป็นสถานที่ี�ต้ั�ง
ของหน่วยพิที่ักัษั์อุที่ยานแห่งช็าต้ิหม่่เกัาะต้ะรุ้เต้า บนเกัาะไม่มีที่ี�พักัของเอกัช็นให้
บร้ิกัาร้ จ้ะมีกั็แต้่บ้านพักัของหน่วยพิที่ักัษั์อุที่ยานฯ และจุ้ดให้กัางเต้็นที่์ ผ่่้ที่ี�จ้ะมา
ที่่องเที่ี�ยวจ้ึงมักัจ้ะไปพักัค้างแร้มบนเกัาะหลีเป๊ะที่ี�อย่่ใกัล้เคียงกัันมากักัว่า  มีนำ�าต้กั
อย่่ 2 แห่งบนเกัาะ ที่างที่ิศัต้ะวันออกัของเกัาะเป็นหาดที่ร้ายขาวยาวร้าว 200 เมต้ร้ 
ในนำ�าเต้็มไปด้วยปะกัาร้ังโขดและปะกัาร้ังช็นิดอื�น ๆ ร้วมถึงสัต้ว์ที่ะเลต้่าง ๆ ที่ี�อาศััย
ต้ามแนวปะกัาร้ัง เช็่น ดาวที่ะเล, เม่นที่ะเล, ปลาสลิดหิน, ปลาขี�ต้ังเบ็ด, ปลานกัแกั้ว  
ให้ที่่านไดี้อิส์รัะดีำานำ�าเลี่นชมป๊ะการััง ส์ัตว์ที่ะเลีต่าง ๆ ส์ัมผััส์คืวามงดีงามของ
ธรัรัมชาติเลี่นนำ�าที่ะเลีใส์บรัิส์ุที่ธิ� ตามอัธยาศัย จ่นถึงเวลีาอันส์มคืวรั (จุ่ดีดีำานำ�า
โป๊รัแกรัมอาจ่ม่การัเป๊ลี่�ยนแป๊ลีง ข้�นอยู่กับคืวามเหมาะส์มของส์ภาพัอากาศแลีะป๊รัะกาศจ่ากที่าง
อุที่ยานเป๊็นผัู้กำาหนดี เพัื�อคืวามป๊ลีอดีภัยของลีูกคื้าเป๊็นส์ำาคืัญ หากส์ภาพัอากาศไม่เอื�อต่อการัดีำา
นำ�าที่างบรัิษัที่ขอส์งวนส์ิที่ธิ�ในการัคืืนคื่าใช้จ่่ายทีุ่กกรัณ่เนื�องจ่ากเป๊็นการัชำารัะแบบเหมาจ่่ายกับ
ตัวแที่นแลี้วที่ั�งส์ิ�น)



       น.      

       น.

Clifforest

Cliffully

Clifforlove

Cliffaway

นำาที่่านเดินที่างส่่เกัาะหลีเป๊ะ

ถึงที่่าเที่ียบเร้ือของที่ี�พักั (THE CLIFF LIPE หรัือ IDYLLIC CONCEPT RESORT)

มุมพักัผ่่อนที่ี�ถ่กัออกัแบบให้วางค่่ขนานไปกัับหน้าผ่าของร้ีสอร้์ที่ แวดล้อมไปด้วย
ธร้ร้มช็าต้ิ และวิวช็ายหาดส่วนต้ัว ให้ความร้่้สึกัร้่มร้ื�นต้ลอดเวลาที่ั�งในช็่วงเวลา
กัลางวันและกัลางคืน 

อีกัหนึ�งความโดดเด่นของร้้านอาหาร้ The Season ที่ี�สามาร้ถเพลิดเพลินกัับกัาร้
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ไปด้วยและช็ื�นช็มบร้ร้ยากัาศัที่ัศันียภาพร้อบเกัาะหลีเป๊ะได้แบบพา
โนร้าม่าเลยที่ีเดียว พร้ะเอกัของโซินนี� คือ ช็่วงเวลาดินเนอร้์ต้อนพร้ะอาที่ิต้ย์ต้กัสุด
แสนโร้แมนต้ิกั ที่ี�ใคร้กั็ต้ามที่ี�ได้มาเยือนจ้ะปร้ะที่ับใจ้ไม่ร้่้ลืม 

โซิน Private Dinner สุดโร้แมนต้ิกั เหมาะสำาหร้ับกัาร้ร้ับปร้ะที่านอาหาร้มื�อพิเศัษัร้่วม
กัับคนร้ักัและคร้อบคร้ัว ในทีุ่กัๆโอกัาสพิเศัษั พร้้อมช็มบร้ร้ยากัาศัพร้ะอาที่ิต้ย์ต้กั
แบบใกัล้ช็ิดแบบต้ิดที่ะเลกัันไปเลย 

ช็ายหาดส่วนต้ัวอันแสนเงียบสงบ ธร้ร้มช็าต้ิสวยงามและอุดมสมบ่ร้ณ์คือสเน่ห์
ของที่ี�นี� อีกัที่ั�งยังสามาร้ถที่ำากัิจ้กัร้ร้มต้่างๆได้ต้ลอดที่ั�งวัน อาที่ิเช็่น กัาร้นอน
อาบแดด, ดำานำ�าต้ื�นด่ปะกัาร้ังหน้าช็ายหาด หร้ือพายเร้ือคายักั 

THE CLIFF LIPE 
 THE CLIFF LIPE ความงามของเกัาะหลีเป๊ะในมุมที่ี�เสิร้์ฟถึงร้ิมร้ะเบียงบ้าน ค่่ร้ักั,คร้อบคร้ัว ที่ี�ได้
มาเยือนที่ี� The Cliff Lipe จ้ะกัลับไปแบบปร้ะที่ับใจ้ ให้คุณร้่้สึกัสบายเหมือนมาพักับ้านเพื�อน และมี
กัิจ้กัร้ร้มต้่างๆ เมื�อเร้ายืนอย่่ในร้ะดับที่ี�ส่งกัว่าที่ะเล มองลงมาเห็นนำ�าสีฟ้าใสของที่ะเลอันดามัน ได้
วิวฟ้าจ้ร้ดนำ�าในแบบพาโนร้าม่า ความพิเศัษัของ The Cliff



IDYLLIC CONCEPT RESORT  
 IDYLLIC CONCEPT RESORT ไอดีลลิค คอนเซิปต้์ ร้ีสอร้์ที่ IDYLLIC CONCEPT RESORT 
ต้ั�งอย่่บนหาดซิันไร้ส์อันเกั่าแกั่เกัาะหลีเป๊ะ เป็นช็ายหาดที่ี�เงียบสงบเหมาะแกั่กัาร้มาพักัผ่่อนอย่าง
แที่้จ้ร้ิง เป็นบ่ต้ิกัร้ีสอร้์ที่ ร้ีสอร้์ที่ที่ี�ต้กัแต้่งสไต้ล์ที่ันสมัย มีสิ�งอำานวยความสะดวกัคร้บคร้ัน มองเห็น
นำ�าที่ะเลสีฟ้าคร้ามของที่ะเลอันดามัน ร้ีสอร้์ที่มีกัิจ้กัร้ร้มที่างนำ�าที่ั�งกัาร้พายเร้ือคายัค กัาร้ดำานำ�าช็ม



เช้า

09.30 น.

11.00 น.

เที่่�ยง

อิส์รัะอาหารัเย็นตามอัธยาศัย แนะนำา!!  ถนนคนเดินเกัาะหลีเป๊ะ (Walking Street 
Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ะเปิด 18.00-24.00 น.ของทีุ่กัวัน แหล่งร้วมนักัที่่องเที่ี�ยว 
ร้้านเสื�อผ่้า บาร้์ มีร้้านอาหาร้ให้เลือกักัินหลากัหลายแบบ อาหาร้ที่ะเลสดๆ ที่ั�งบุพ
เฟ่ต้์ ส้มต้ำา ซิีฟ่๊ด ของหวาน ร้้านสะดวกัซิื�อ ร้้านขายที่ร้ิปดำานำ�า ร้้านขายของที่ี�ร้ะลึกั 
เช็่น กัร้ะเป๋า ผ่้าที่อ เปลือกัหอย ฯลฯ และยังมีร้้านสะดวกัซิื�ออีกัด้วย ร้าต้ร้ีสวัสดิ�

รัับป๊รัะที่านอาหารัเช้า ณ ห้องอาหารัของโรังแรัม

ลงเร้ือ SPEED BOAT ส่่  ที่่าเร้ือปากับาร้า  พร้้อมช็มวิวที่ี�สวยงามของที่ะเล
อันดามัน

ถึง ที่่าเรัือป๊ากบารัา นำาที่่านเดินที่างส่่ จ้.ต้ร้ัง

รัับป๊รัะที่านอาหารักลีางวัน ณ ภัตตาคืารั

นำาที่่านเดินที่างส่ ่กันตัง (Kantang) เป็นอำาเภอหนึ�งของจ้ังหวัดต้ร้ัง ที่ี�ต้ั�งอย่่ร้ิม
ฝั่่�งแม่นำ�าต้ร้ัง ห่างจ้ากัต้ัวเมืองต้ร้ังเพียง 24 กัิโลเมต้ร้ ในอดีต้กัันต้ังเป็นเมืองที่่า
สำาคัญ่แห่งหนึ�งที่างฝั่่�งมหาสมุที่ร้อินเดีย เป็นศั่นย์กัลางกัาร้คมนาคมที่างนำ�าสำาคัญ่
มาแต้่โบร้าณ เมื�อพร้ะยาร้ัษัฎานุปร้ะดิษัฐ์์มหิศัร้ภักัดีมาร้ับต้ำาแหน่งใน พ.ศั. 2433 ได้
ดำาเนินกัาร้พัฒนาเมืองต้ร้ัง (กัันต้ัง) ทีุ่กัด้าน โดยมีจุ้ดมุ่งหมายจ้ะที่ำาให้เป็นเมือง
ค้าขาย ส่งเสร้ิมอาช็ีพพื�นฐ์านคือกัาร้เกัษัต้ร้ เร้ิ�มต้้นจ้ากัเกัษัต้ร้ยังช็ีพในคร้ัวเร้ือน 
และขยายเป็นเกัษัต้ร้เพื�อกัาร้ค้า  

** อิส์รัะพัักผั่อน เดีินเลี่นชายหาดี เลี่นนำ�า หรัือที่ำากิจ่กรัรัมของที่างรัีส์อรั์ที่ที่่�จ่ัดีไว้เพัื�อนักที่่องเที่่�ยวตามอัธยาศัย **

DAY 3
  SPEED BOAT ส์ู่ที่่าเรัือป๊ากบารัา ส์ตูลี – ตรััง – อำาเภอกันตัง – วนอุที่ยานบ่อนำ�ารั้อนกันตัง  
  ส์ถาน่รัถไฟกันตัง – พัิพัิธภัณฑ์์พัรัะยารััษฎานุป๊รัะดีิษฐ์์มหิศรัภักดี่ – ยางพัารัาต้นแรักของ 
  ป๊รัะเที่ศไที่ย – KANTANG STREET ART – เมืองตรััง



นำาที่่านเข้าส่่  วนอุที่ยานบ่อนำ�ารั้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) 
จ้.ต้ร้ัง  บ่อนำ�าพุร้้อนธร้ร้มช็าต้ิอย่่ในที่้องที่ี�บ้านควนแคง หม่่ที่ี� 7 ต้ำาบลบ่อนำ�าร้้อน 
อำาเภอกัันต้ัง จ้ังหวัดต้ร้ัง อย่่ในเขต้ป่าสงวนแห่งช็าต้ิป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และ
ป่านำ�าร้าบ มีเนื�อที่ี�ปร้ะมาณ 500 ไร้่ ซิึ�งกัร้มป่าไม้ได้ปร้ะกัาศัจ้ัดต้ั�งเป็นวนอุที่ยาน 
เมื�อวันที่ี� 9 มิถุนายน 2549 พื�นที่ี�ร้าบเช็ิงเขาผ่สมผ่สานกัับสภาพป่าเป็นดงดิบช็ื�น 
และบางส่วนเป็นป่าพรุ้ที่ี�มีนำ�าที่่วมขังต้ลอดปี อีกัที่ั�งมีพื�นที่ี�บางส่วนเป็นพรุ้นำ�าร้้อนมี
นำ�าไหลผุ่ดจ้ากัใต้้ดินต้ลอดเวลา พืช็พร้ร้ณและสัต้ว์ป่าที่ี�สมบ่ร้ณ์ สถานที่ี�น่าสนใจ้ 
ได้แกั่ บ่อนำ�าร้้อนควนแคง บร้ิเวณพื�นที่ี�พรุ้นำ�าร้้อน โดยได้พัฒนาปร้ับปรุ้งเป็นบ่อนำ�า
ร้้อน จ้ำานวน 3 บ่อ มีอุณหภ่มิของนำ�าปร้ะมาณ 70 องศัา / 40 องศัา / 20 
องศัา ต้ามลำาดับ ซิึ�งนักัที่่องเที่ี�ยวและปร้ะช็าช็นที่ั�วไปนิยมมาแช็่เที่้าและอาบนำ�าร้้อน
เพื�อสุขภาพ มีเส้นที่างศัึกัษัาธร้ร้มช็าต้ิบร้ิเวณพื�นที่ี�พรุ้นำ�าร้้อนและพื�นที่ี�ป่าดงดิบ ที่ี�
ได้ร้ับกัาร้พัฒนาให้เป็นเส้นที่างศัึกัษัาธร้ร้มช็าต้ิจ้ำานวน 3 เส้นที่าง ในร้ะยะที่าง 500 
- 2,000 เมต้ร้ ต้ามลำาดับ เพื�อปร้ะโยช็น์ด้านกัาร้ศัึกัษัาวิจ้ัยความหลากัหลายที่าง
ช็ีวภาพ ร้วมที่ั�งส่งเสร้ิมสันที่นากัาร้และกัาร้ที่่องเที่ี�ยว  อิสร้ะเดินเที่ี�ยวช็มหร้ือจ้ะแช็่
เที่้าผ่่อนคลายความเมื�อยล้าต้ามอัธยาศััย จ้นถึงเวลานัดหมาย.

แวะถ่ายร้่ป ส์ถาน่รัถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายที่าง
ของที่างร้ถไฟสายช็ุมที่างทีุ่่งสง–กัันต้ัง ต้ั�งอย่่ที่ี�ถนนหน้าค่าย ต้ำาบลกัันต้ัง อำาเภอ
กัันต้ัง จ้.ต้ร้ัง กัันต้ังเป็นสถานีร้ถไฟช็ั�น 3 ใช็้สัญ่ญ่าณแบบหลักัเขต้สถานี ต้ัวย่อ
ของสถานีคือ กัต้. เปิดใช็้อย่างเป็นที่างกัาร้เมื�อวันที่ี� 1 เมษัายน พ.ศั. 2456 ในอดีต้
ใช็้เป็นที่ี�ร้ับส่งสินค้ากัับต้่างปร้ะเที่ศั ที่ั�งสิงคโปร้์ มาเลเซิีย และอินโดนีเซิีย มีร้างร้ถไฟ
ต้่อไปเป็นร้ะยะที่างปร้ะมาณ 500 เมต้ร้ ต้ัวสถานีร้ถไฟกัันต้ัง เป็นอาคาร้ไม้ช็ั�นเดียว
ที่ร้งป่�นหยา ที่าสีเหลืองมัสต้าร้์ดสลับนำ�าต้าล ต้ัวอาคาร้แบ่งออกัเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนต้ัวอาคาร้และช็านช็าลา ต้กัแต้่งปร้ะดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ  สถานียังคง
ร้ักัษัาเอกัลักัษัณ์เดิมต้ั�งแต้่สมัยร้ัช็กัาลที่ี� 6 ไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นผ่ลที่ำาให้ได้ร้ับกัาร้
ปร้ะกัาศัขึ�นที่ะเบียนเป็นโบร้าณสถานของจ้ังหวัดต้ร้ัง โดยกัร้มศัิลปากัร้ ต้ั�งแต้่ พ.ศั. 
2539 



นำาที่่านแวะช็ม  พัิพัิธภัณฑ์์พัรัะยารััษฎานุป๊รัะดีิษฐ์์มหิศรัภักดี่ (Ratsada Muse-
um Kantang)  เดิมเป็นจ้วนเจ้้าเมืองหร้ือบ้านพักัของพร้ะยาร้ัษัฎานุปร้ะดิษัฐ์์มหิศัร้
ภักัดี (คอซิิมบี� ณ ร้ะนอง) ซิึ�งเป็นอดีต้ผ่่้ว่าร้าช็กัาร้เมืองต้ร้ัง เป็นภายในบ้านจ้ัด
แสดงสิ�งของเคร้ื�องใช็้ของพร้ะยาร้ัษัฎาฯ เหมือนเมื�อคร้ั�งยังมีช็ีวิต้อย่่ อาที่ิ  หุ่น
จ้ำาลองพร้ะยาร้ัษัฎาฯ ในที่่านั�งเสมือนยังคงมีช็ีวิต้  ห้องนอน  ห้องร้ับแขกั  ห้อง
ที่ำางาน  ภาพถ่ายโบร้าณ  ข้าวของเคร้ื�องใช็้ในสมัยโบร้าณ

แวะช็ม ยางพัารัาต้นแรักของป๊รัะเที่ศไที่ย (1St  Para Rubber In Trang) ต้ั�งอย่่
ร้ิมถนนที่ี� อำาเภอกัันต้ัง จ้ังหวัดต้ร้ัง  โดยพร้ะยาร้ัษัฎานุปร้ะดิษัฐ์์มหิศัร้ภักัดี (คอซิิม
บี� ณ ร้ะนอง) เป็นผ่่้เหมือนหนึ�ง “บิดาแห่งยาง” เป็นผ่่้ที่ี�ได้นำาต้้นยางพาร้ามาปล่กัที่ี�
อำาเภอกัันต้ัง เป็นคร้ั�งแร้กั จ้ากันั�น พร้ะยาร้ัษัฎานุปร้ะดิษัฐ์์มหิศัร้ภักัดี ได้ส่งคนไป
เร้ียนวิธีปล่กัยางเพื�อมาสอนปร้ะช็าช็น นักัเร้ียนของที่่านที่ี�ส่งไปกั็ล้วนแต้่เป็นเจ้้า
เมือง นายอำาเภอ กัำานัน และผ่่้ ใหญ่่บ้านที่ั�งสิ�น พร้้อมกัันนั�นที่่านกั็สั�งให้กัำานัน 
ผ่่้ ใหญ่่บ้าน นำาพันธุ์ยางไปแจ้กัจ้่าย และส่งเสร้ิมให้ร้าษัฎร้ปล่กัที่ั�วไป ซิึ�งในยุคนั�น 
อาจ้กัล่าวได้ว่าเป็นยุคต้ื�นยาง และช็าวบ้านเร้ียกัยางพาร้านี�ว่า “ยางเที่ศัา” ต้่อมา
ร้าษัฎร้ได้นำาเข้ามาปล่กัเป็นสวนยางมากัขึ�นและได้มีกัาร้ขยายพื�นที่ี�ปล่กัยางไปใน
จ้ังหวัดภาคใต้้ร้วม 14 จ้ังหวัด ต้ั�งแต้่ช็ุมพร้ลงไปถึงจ้ังหวัดที่ี�ต้ิดช็ายแดนปร้ะเที่ศั
มาเลเซิีย จ้นถึงป่จ้จุ้บันปร้ะเที่ศัไที่ยมีพื�นที่ี�ปล่กัยางที่ั�งปร้ะเที่ศัปร้ะมาณ 12 ล้านไร้่ 
กัร้ะจ้ายกัันอย่่ในภาคใต้้ ภาคต้ะวันออกั และภาคต้ะวันออกัเฉียงเหนือซิึ�งเป็นแหล่ง
ปล่กัยางใหม่ กัาร้พัฒนาอุต้สาหกัร้ร้มยางของปร้ะเที่ศัได้เจ้ร้ิญ่รุ้ดหน้าเร้ื�อยมา
แวะถ่ายภาพช็ิคๆที่ี� Kantang Street Art 2019 ภาพศัิลป์ ภายใต้้แนวคิด “วิถ่
กันตัง Colourful” บนถนนสายต้่างๆ เที่ศับาลเมืองกัันต้ัง ได้ร้่วมกัับกัลุ่ม YEC 
ต้ร้ัง จ้ัดกัาร้วาดภาพจ้ิต้ร้กัร้ร้มฝั่าผ่นัง KantangStreetArt2019 จ้ำานวน 12 จุ้ด 
โดยมีศัิลปินจ้ิต้อาสามาสร้้างสร้ร้ค์งานศัิลป์จ้นได้ภาพอันสวยงามและหลากัหลาย 
อาที่ิ ลิงยักัษั์ กัวางน้อย มังกัร้ ฉลาม ปลาหมึกั นกันางแอ่น ล่กัยางพาร้า ป๊อ
ปอาย สาวสวย ร้ถตุ้�กัตุ้�กั ซิึ�งกัร้ะจ้ายอย่่ต้ามต้ร้อกัซิอกัซิอยหร้ือถนนสายต้่างๆ 
โดยได้ร้ับความร้่วมมือเป็นอย่างดีจ้ากัเจ้้าของบ้าน หร้ือเจ้้าของสถานที่ี�ต้่างๆ ที่ี�สละ
พื�นที่ี�หน้าบ้าน หร้ือฝั่าผ่นัง ให้ที่ำากัิจ้กัร้ร้มดังกัล่าวและเป็นที่ี�นิยมสำาหร้ับนักัที่่อง
เที่ี�ยวที่ี�เดินที่างมาเยือนเป็นอย่างมากั อิสร้ะถ่ายภาพต้ามอัธยาศััยจ้นถึงเวลานัด
หมายจ้ากันั�นนำาที่่านเดินที่างกัลับเข้าส่่ต้ัวเมืองต้ร้ัง  *อิสร้ะอาหาร้เย็นต้าม
อัธยาศััย

นำาที่่านเข้าส์ู่ที่่�พััก THUMRIN THANA HOTEL TRANG หรัือเที่่ยบเที่่า 



เช้า

กลีางวัน

        น.

23.30 น.

รัับป๊รัะที่านอาหารัเช้า ณ ห้องอาหารั

นำาคณะเข้าสักักัาร้ะสิ�งศัักัดิ�สิที่ธิ�ค่่บ้านค่่เมืองช็าวต้ร้ัง  ศาลีเจ่้าที่่ามก๋งเย่�ย  (Tham 
Kong Yia Shrine) ต้ั�งอย่่บนถนนเพลินพิที่ักัษั์ เป็นศัาลเจ้้าที่ี�คนส่วนมากันิยมมากั
ร้าบไหว้ขอพร้  ศัาลเจ้้าที่่ามกังเยี�ย ช็าวบ้านเร้ียกัว่า  โรังพัรัะที่่ามกงเย่�ย  นับเป็น
ศั่นย์ร้วมจ้ิต้ใจ้ของช็าวต้ร้ัง นับต้ั�งแต้่แร้กัเกัิดจ้ากัคร้ร้ภ์มาร้ดาเมื�ออายุคร้บเดือน
บิดามาร้ดาจ้ะพามาไหว้เพื�อขอให้พร้ะที่่ามกังเยี�ยร้ับไว้เป็นบุต้ร้ โดยกัาร้บอกัวัน
เดือนปีเกัิดให้เจ้้าหน้าที่ี�ศัาลเลือกัช็ื�อให้ต้ามสมควร้แล้วจ้ึงเสี�ยงโปยถามพร้ะ โดยมากั
บุต้ร้ของที่่านทีุ่กัคนจ้ะมีช็ื�อกัลางเดียวกัันว่า ที่่าม ไม่ว่าช็าวบ้านจ้ะมีทีุ่กัข์โศักัโร้คภัย 
วาร้ดิถี งานเที่ศักัาล หร้ือปร้ะสบความสำาเร้็จ้ใดๆ กั็จ้ะมีล่กัหลานมากัร้าบไหว้
สักักัาร้บ่ช็าเสมอกัล่าวว่าเซิียมซิีของที่่านแม่นยำาผ่่้คนมักันิยมบนที่่านด้วยหม่ย่างที่ั�ง
ต้ัวหร้ือย่อมลงมาต้ามกัำาลังศัร้ัที่ธาและทีุ่นที่ร้ัพย์ หร้ือความเกัี�ยวข้อง ความสำาเร้็จ้
ในกัิจ้กัาร้นั�นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหร้ือเที่ศักัาลสำาคัญ่ ล่กัหลานจ้ะพร้้อมใจ้กัันมา
สักักัาร้ะบ่ช็าที่่านอย่างเนืองแน่น

รัับป๊รัะที่านอาหารักลีางวัน ณ ภัตตาคืารั หลังร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
เต้ร้ียมต้ัวเดินที่างกัลับส่่กัรุ้งเที่พฯ

ออกัเดินที่างส่่ กรัุงเที่พัฯ โดย รัถบัส์ป๊รัับอากาศ (ใช็้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 11.30 
ช็ม.) ให้ที่่านได้พักัผ่่อนบนร้ถ ช็มวิวสองข้างที่าง อิส์รัะอาหารัเย็น รัะหว่างที่าง
กลีับกรัุงเที่พัฯ ให้ที่่านได้เลือกัซิื�อของฝั่ากัของที่ี�ร้ะลึกั

เดินที่างถึง กรัุงเที่พัฯ BIG C ลีาดีพัรั้าว โดยสวัสดิภาพ พร้้อมความปร้ะที่ับใจ้

DAY 4   ตรััง – ศาลีเจ่้าที่่ามกงเย่�ย - ช้อป๊ป๊้�งของฝาก – กรัุงเที่พัฯ BIG C ลีาดีพัรั้าว  

     หมายเหตุ : รัายการัที่ัวรั์ที่่องเที่่�ยวส์ามารัถเป๊ลี่�ยนแป๊ลีงตามคืวามเหมาะส์ม โดียมิต้องแจ่้ง
ให้ที่รัาบลี่วงหน้าโดียม่ตัวแที่นบรัิษัที่(มัคืคืุเที่ศก์,หัวหน้าที่ัวรั์,คืนขับรัถของแต่ลีะส์ถานที่่�)เป๊็นผัู้

บรัิหารัเวลีาป๊รัับเป๊ลี่�ยนตามคืวามเหมาะส์ม โดียที่างบรัิษัที่จ่ะคืำานึงถึงคืวามป๊ลีอดีภัยแลีะ
ป๊รัะโยชน์ของผัู้เดีินที่างเป๊็นส์ำาคืัญ.



อัตรัาคื่าบรัิการั

อัตรัาคื่าบรัิการัน่�รัวม

อัตรัาคื่าบรัิการัน่�ไม่รัวม

เงื�อนไขการัให้บรัิการั

โรังแรัม วันเดีินที่าง รัาคืา/ที่่าน หมายเหตุ

THE CLIFF LIPE +
THUMRIN THANA HOTEL TRANG 

9 - 12 ต้.ค. 2563
วันหยุดนักัขัต้ฤกัษั์

5,999.-
ห้องพักัมีแบบพักั 2 ที่่านและแบบพักั 4 

ที่่าน ที่างที่ัวร้์ขอสงวนสิที่ธิ�เป็นผ่่้จ้ัดห้อง
พักัให้

IDYLLIC CONCEPT RESORT +
THUMRIN THANA HOTEL TRANG 

22 - 25 ต้.ค. 2563
(วันปิยะ)

6,499.- พักัห้องละ 2 ที่่าน

* คื่าบรัิการัข้างต้นเฉพัาะนักที่่องเที่่�ยวชาวไที่ยเที่่านั�น คื่าที่ัวรั์ไม่รัวมคื่าที่ิป๊มัคืคืุเที่ศก์แลีะคืนขับรัถ 
ที่่านลีะ  400 บาที่/ตลีอดีการัเดีินที่าง/ต่อที่่าน ชำารัะไดี้ที่่�เจ่้าหน้าที่่�บรัิษัที่ฯ ก่อนออกเดีินที่าง *

• คื่ารัถบัส์ป๊รัับอากาศไป๊-กลีับ แลีะนำาเที่่�ยวตามรัายการัที่่�รัะบุ     
• คื่าโรังแรัมที่่�พัักตามที่่�รัะบุในรัายการั พัักห้องลีะ 2 ที่่าน 
• คื่าธรัรัมเน่ยมเข้าชมส์ถานที่่�ต่างๆ ตามรัายการัที่่�รัะบุ 
• คื่าอาหารัตามที่่�รัะบุในรัายการั   
• คื่ามัคืคืุเที่ศก์ที่้องถิ�นคือยอำานวยคืวามส์ะดีวกตลีอดีการัเดีินที่าง 
• คื่าป๊รัะกันอุบัติเหตุรัะหว่างเดีินที่าง วงเงินที่่านลีะ 500,000 - 1,000,000 บาที่  (เงื�อนไขตาม

กรัมธรัรัม์)

• คื่าใช้จ่่ายส์่วนตัวนอกเหนือจ่ากรัายการัที่่�รัะบุ เช่น คื่าโที่รัศัพัที่์ คื่าโที่รัศัพัที่์ที่างไกลี คื่า
อินเตอรั์เน็ต คื่าซำักรัีดี คื่ามินิบารั์ในห้อง รัวมถึงคื่าอาหารัแลีะเคืรัื�องดีื�มที่่�ส์ั�งเพัิ�มนอกเหนือ
รัายการั(กรัุณาส์อบถามจ่ากหัวหน้าที่ัวรั์ก่อนการัใช้บรัิการั)

• คื่าที่ัวรั์ไม่รัวมคื่าที่ิป๊มัคืคืุเที่ศก์แลีะคืนขับรัถ ที่่านลีะ 400 บาที่/ตลีอดีการัเดีินที่าง/ต่อที่่าน 
• กรัณ่เดี็กที่่�ม่อายุ 0 - 2 ป๊ี(Infant) ชำารัะคื่าที่ัวรั์ 50 % จ่ากรัาคืาที่ัวรั์ของผัู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บคื่า

ที่ิป๊มัคืคืุเที่ศก์แลีะคืนขับรัถ 
• คื่าที่ิป๊หัวหน้าที่ัวรั์ขึ�นอยู่กับคืวามพัึงพัอใจ่ของที่่าน
• คื่าภาษ่มูลีคื่าเพัิ�ม 7% แลีะภาษ่หัก ณ ที่่�จ่่าย 3%

 ในกัาร้จ้องที่ัวร้์กัรุ้ณา ชำารัะคื่าที่ัวรั์เต็มจ่ำานวน พร้้อมส่งสำาเนาบัต้ร้ปร้ะช็าช็น หลังจ้ากัที่ำากัาร้
จ้องที่ัวร้์ 3 วัน  หากัไม่ช็ำาร้ะต้ามที่ี�บร้ิษััที่กัำาหนด ขออนุญ่าต้ต้ัดที่ี�นั�งเพื�อให้ล่กัค้าที่่านอื�นที่ี�ร้อที่ี�นั�งอย่่
โดยอัต้โนมัต้ิ  เมื�อที่่านช็ำาร้ะเงินค่าที่ัวร้์เร้ียบร้้อยแล้ว ที่างบร้ิษััที่ฯถือว่าที่่านยอมร้ับเงื�อนไขและข้อ
ต้กัลงต้่างๆที่ี�ได้ร้ะบุไว้ที่ั�งหมดนี�แล้ว



การัยกเลีิก

หมายเหตุ

 ** เนื�องจ้ากัร้าคาที่ัวร้์นี�เป็นร้าคาโปร้โมช็ั�น เมื�อจ่องแลีะชำารัะเงินแลี้ว  ไม่ส์ามารัถยกเลีิก,
เลีื�อน,เป๊ลี่�ยนผัู้เดีินที่าง,ขอคืืนเงินทีุ่กกรัณ ่ และเมื�อที่่านออกัเดินที่างไปกัับคณะแล้ว ที่่านงดกัาร้ใช็้
บร้ิกัาร้ร้ายกัาร้ใดร้ายกัาร้หนึ�งหร้ือไม่เดินที่างพร้้อมคณะถือว่าที่่านสละสิที่ธิ�ไม่อาจ้เร้ียกัร้้องค่า
บร้ิกัาร้และเงินมัดจ้ำาคืนไม่ว่ากัร้ณีใดที่ั�งสิ�น **

• บร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ยกัเลิกักัาร้เดินที่างในกัร้ณีที่ี�มีนักัที่่องเที่ี�ยวร้่วมเดินที่างน้อยกัว่า 25 
ที่่าน ร้าคาและร้ายกัาร้อาจ้มีกัาร้เปลี�ยนแปลงได้ต้ามความเหมาะสม

• บร้ิษััที่ฯ มีสิที่ธิ�ที่ี�จ้ะเปลี�ยนแปลงร้ายละเอียดบางปร้ะกัาร้ในที่ัวร้์นี� เมื�อเกัิดเหตุ้สุดวิสัยจ้นไม่อาจ้แกั้ไข
ได้

• ร้ายกัาร้ที่่องเที่ี�ยว โร้งแร้มที่ี�พักั สามาร้ถเปลี�ยนแปลงได้ต้ามความเหมาะสม โดยคำานึงถึงผ่ล
ปร้ะโยช็น์ของผ่่้เดินที่างเป็นสำาคัญ่

• บร้ิษััที่ฯ ไม่ร้ับผ่ิดช็อบค่าเสียหายในเหตุ้กัาร้ณ์ที่ี�เกัิดจ้ากั  ภัยธร้ร้มช็าต้ิ เช็่น พายุไต้้ฝัุ่่น ปฏิวัต้ิและ
อื�นๆที่ี�อย่่นอกัเหนือกัาร้ควบคุมของที่างบร้ิษััที่ฯหร้ือค่าใช็้จ้่ายเพิ�มเต้ิมที่ี�เกัิดขึ�นที่างต้ร้งหร้ือที่าง
อ้อม เช็่น กัาร้เจ้็บป่วย, กัาร้ถ่กัที่ำาร้้าย, กัาร้ส่ญ่หาย, ความล่าช็้า หร้ือจ้ากัอุบัต้ิเหตุ้ต้่างๆ

• ที่างบร้ิษััที่ฯ จ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�นหากัเกัิดกัร้ณีความล่าช็้าจ้ากักัาร้ปร้ะที่้วง, กัาร้นัดหยุด 
งาน, กัาร้กั่อจ้ลาจ้ล ซิึ�งอย่่นอกัเหนือความร้ับผ่ิดช็อบของบร้ิษััที่ฯ

• หากัไม่สามาร้ถไปเที่ี�ยวในสถานที่ี�ที่ี�ร้ะบุในโปร้แกัร้มได้ อันเนื�องมาจ้ากัธร้ร้มช็าต้ิ ความล่าช็้า จ้ะไม่มี
กัาร้คืนเงินใดๆที่ั�งสิ�นแต้่ที่ั�งนี�ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะจ้ัดหาร้ายกัาร้เที่ี�ยวสถานที่ี�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิที่ธิ�
กัาร้จ้ัดหานี�โดยไม่แจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า

• ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�น หากัที่่านใช็้บร้ิกัาร้ของที่างบร้ิษััที่ฯไม่คร้บ อาที่ิ ไม่เที่ี�ยวบาง
ร้ายกัาร้, ไม่ที่านอาหาร้บางมื�อ เพร้าะค่าใช็้จ้่ายทีุ่กัอย่าง ที่างบร้ิษััที่ฯได้ช็ำาร้ะค่าใช็้จ้่ายให้ต้ัวแที่นแบบ
เหมาขาดกั่อนออกัเดินที่างแล้ว

• ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�น หากัเกัิดสิ�งของส่ญ่หายจ้ากักัาร้โจ้ร้กัร้ร้ม และ/หร้ือ เกัิด
อุบัต้ิเหตุ้ที่ี�เกัิดจ้ากัความปร้ะมาที่ของต้ัวนักัที่่องเที่ี�ยวเอง

• มัคคุเที่ศักั์ พนักังาน หร้ือต้ัวแที่นของที่างบร้ิษััที่ ไม่มีอำานาจ้ในกัาร้ให้คำาสัญ่ญ่าใดๆ แที่นบร้ิษััที่  
เว้น แต้่มีเอกัสาร้ลงนามโดยผ่่้มีอำานาจ้ของบร้ิษััที่กัำากัับเที่่านั�น

• เมื�อที่่านต้กัลงช็ำาร้ะเงินไม่ว่าที่ั�งหมดหร้ือบางส่วนกัับที่างบร้ิษััที่ฯ ที่างบร้ิษััที่ฯ จ้ะถือว่าที่่านได้
ยอมร้ับในเงื�อนไขข้อต้กัลงต้่างๆ ที่ี�ได้ร้ะบุไว้แล้วที่ั�งหมด




