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แพคเกจตรัง  3 วนั 2 คืน 

น ำเท่ียวเกำะรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา วนัแรก                                                                                                                                     (--/--/--)         
ตำมเวลำ สนำมบินตรัง/บขส.ตรัง – ท่ีพกั เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ำรตอ้นรับท่ำน ณ จุดนดัพบ สนำมบิน

ตรัง โดยจะมีรถรับ – ส่ง ทุกไฟลบิ์น  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 
พกั  เลือกทีพ่กัจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ 

ค ่า  (อสิระมื้อค ่า) 

เวลา วนัทีส่อง                                                                                                                               ( B / L / - )                                                 

7.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่1) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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บริการอาหารเช้า ณ ท่าเรือ ก่อนลงเรือ (ม้ือที ่2) 
9.00 น. ท่ำนท่ีมำถึงท่ำเรือแลว้ เช็คอินพร้อมทั้งเขียนช่ือเพื่อส่ง ประกนั (หำกท่ำนไม่ลงช่ือถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรส่ง

ประกนัภยักำรเดินทำงในคร้ังน้ี) และเตรียมพร้อมเพื่อท่ีจะลงเรือสู่ทริปเท่ียวเกำะรอกวนัเดย ์
09.30 น. เรือพร้อม คณะจอยทวัร์พร้อม ออกเดินทำงสู่เกำะรอก (ระหว่ำงทำงแวะรับลูกค้ำท่ีสะพำนของเกำะไหงรี

สอร์ท)จำกนั้นเดินทำงสู่เกำะรอก 
10.40 น.  เม่ือเดินทำงถึงเกำะรอก ใหท้่ำนไดด้ ำน ้ำ ณ เกำะรอกนอก เกำะรอกใน จุดด ำน ้ำหลกัเขต และหนำ้อุทยำน 

ท่ำมกลำงทะเลสีฟ้ำและเขียวมรกต ให้ท่ำนไดช้มควำมงำมของปะกำรังอ่อน ปะกำรังแข็งหอยมือเสือ ท่ีมีให้
ท่ำน 

ไดเ้ห็นเป็นจ ำนวนมำกท่ีเกำะรอกแห่งน้ี ซ่ึงถือวำ่เป็นเกำะท่ีมีควำมสวยงำม และยงัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลำเล็ก 

ปลำนอ้ย เป็นจ ำนวนมำก  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที3่) บุฟเฟต์ พร้อมน า้ด่ืม น า้หวาน+ผลไม้ 
บ่ำย เชิญท่ำนชมควำมงำมของเกาะรอกกนัต่อ หรือท่ำนจะเลือกเล่นน ้ำหนำ้ชำยหำดท่ีมีทรำยนุ่มสวยงำม บรรยำกำศ 

เกำะรอกจะเงียบสงบมำก เหมำะกบักำรพกัผอ่น และคุม้ค่ำมำก  
จุดเด่นของเกาะรอก คือ น ้ำทะเลใสมำก  ปะกำรังสวยท่ีสุดในทะเลตรังและมีปลำกำร์ตูนสีส้มเหลืองมำกมำย 
ซ่ึงอำศยัอยูท่ี่บริเวณดอกไมท้ะเล 

 
15.00น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้ สู่เกำะมำ้ ซ่ึงเป็นจุดด ำน ้ำท่ีสวยท่ีสุดของทะเลตรัง สำมำรถชมปะกำรังอ่อน มีทั้งสีแดง สี

ม่วง  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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สีชมพู และอีกมำกมำย 
17.30 น. คณะเดินทำงถึงท่ำเรือปำกเมง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

พกั เลือกทีพ่กัจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ  

ค ่า  (อสิระมื้อค ่า) 

เวลา วนัทีส่าม                                                                                                                              (B/ - /-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
ตำมเวลำ เจำ้หน้ำท่ีบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่สนำมบินตรัง/บขส.ตรัง โดยสวสัดิภำพพร้อมทั้งรอยยิ้ม

และควำมประทบัใจ (โดยจะมีรถรับ – ส่ง ทุกไฟลบิ์น  ) 
เทีย่ว ตรัง  ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

โรงแรมเซ็นเตอร์ พ้อยท์ 

ประเภทห้องพกั ราคา รูปห้องพกั 

 
 

AIR STANDARD  
(DOUBLE/TWIN ROOM) 

 
 

 
 

2,380.- 

 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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FAN STANDARD 
(DOUBLE /TWIN ROOM) 

 
 

 
 

2,310.- 

 

 
**ส ำหรับท่ำนท่ีเดินทำงมำเช็คอินท่ีโรงแรมเอง ท่ำนจะไดรั้บส่วนลด ท่ำนละ 150 บำท** 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่ำท่ีพกั 2 คืน ตำมท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 ค่ำรถรับส่งสนำมบินตรัง-ท่ีพกั ตำมไฟทลเ์วลำบิน 
 ค่ำรถรับส่งท่ีพกั-ท่ำเรือปำกเมง  
 ค่ำเรือน ำเท่ียวเกำะรอก แบบจอยกรุ๊ป 
 ค่ำอำหำร 4  ม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว (2 ม้ือเชำ้ท่ีโรงแรม+1มือเชำ้ ท่ำเทียบเรือ+1 ม้ือเท่ียงบุฟเฟตใ์นวนั

ด ำน ้ำ) 
 ค่ำผลไม ้น ้ำด่ืม ขนม น ้ำแขง็  
 ค่ำหนำ้กำก และชูชีพส ำหรับเล่นน ้ำ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้ชม  และใชบ้ริกำร  สถำนท่ีต่ำงๆ  ตำมท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำประกนัภยัในเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่ร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม

ท่ีเรียกสั่งเอง เป็นตน้ 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (จ่ำยเพิ่ม 7% ลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จ) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

