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แพคเกจตรัง  3 วนั 2 คืน 

น ำเทีย่วเกำะรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา วันแรก                                                                                                    (--/--/--)         
ตามเวลา สนามบนิตรงั/บขส.ตรงั – ท่ีพกั เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเท่ียวสนกุทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัทา่น ณ จดุนดัพบ 

สนามบนิตรงั โดยจะมีรถรบั – สง่ ทกุไฟลบ์นิ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกั 
พัก  เลือกทีพั่กจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ 
ค ่า  (อิสระมือ้ค  ่า) 
เวลา วันทีส่อง                                                                                                 ( B / L / - )                                                 
7.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 1) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ทา่เรือ ก่อนลงเรือ (มือ้ท่ี 2) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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9.00 น. ท่านท่ีมาถึงท่าเรือแลว้ เช็คอินพรอ้มทัง้เขียนช่ือเพ่ือส่ง ประกัน (หากท่านไม่ลงช่ือถือว่าท่านสละสิทธ์ิใน
การสง่ประกนัภยัการเดนิทางในครัง้นี)้ และเตรียมพรอ้มเพ่ือท่ีจะลงเรือสูท่รปิเท่ียวเกาะรอกวนัเดย ์

09.30 น. เรือพรอ้ม คณะจอยทวัรพ์รอ้ม ออกเดินทางสู่เกาะรอก (ระหว่างทางแวะรบัลูกคา้ท่ีสะพานของเกาะไหงรี
สอรท์)จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะรอก 

10.40 น.  เม่ือเดนิทางถึงเกาะรอก ใหท้า่นไดด้  าน า้ ณ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน จดุด าน า้หลกัเขต และหนา้อทุยาน 
ท่ามกลางทะเลสีฟ้าและเขียวมรกต ใหท้่านไดช้มความงามของปะการงัอ่อน ปะการงัแข็งหอยมือเสือ ท่ีมี
ใหท้า่น 
ไดเ้ห็นเป็นจ านวนมากท่ีเกาะรอกแห่งนี ้ซึ่งถือว่าเป็นเกาะท่ีมีความสวยงาม และยงัอุดมสมบูรณไ์ปดว้ย
ปลาเล็ก 
ปลานอ้ย เป็นจ านวนมาก  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี3) บฟุเฟต ์พรอ้มน า้ด่ืม น า้หวาน+ผลไม ้
บา่ย เชิญท่านชมความงามของเกาะรอกกันต่อ หรือท่านจะเลือกเล่นน า้หนา้ชายหาดท่ีมีทรายนุ่มสวยงาม 

บรรยากาศ 
เกาะรอกจะเงียบสงบมาก เหมาะกบัการพกัผอ่น และคุม้คา่มาก  
จุดเด่นของเกาะรอก คือ น า้ทะเลใสมาก  ปะการงัสวยท่ีสดุในทะเลตรงัและมีปลาการต์นูสีสม้เหลือง
มากมาย ซึ่งอาศยัอยูท่ี่บรเิวณดอกไมท้ะเล 
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15.00น. ออกเดนิทางมุง่หนา้ สูเ่กาะมา้ ซึ่งเป็นจดุด าน า้ท่ีสวยท่ีสดุของทะเลตรงั สามารถชมปะการงัอ่อน มีทัง้สีแดง 
สีมว่ง  

สีชมพ ูและอีกมากมาย 
17.30 น. คณะเดนิทางถึงทา่เรือปากเมง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
พัก  เลือกทีพั่กจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ  
ค ่า  (อิสระมือ้ค  ่า) 
เวลา วันทีส่าม                                                                                                (B/ - /-) 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
ตามเวลา เจ้าหน้าท่ีบริษัทเท่ียวสนุกทัวรน์  าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินตรงั/บขส.ตรัง โดยสวัสดิภาพพรอ้มทั้ง

รอยยิม้และความประทบัใจ (โดยจะมีรถรบั – สง่ ทกุไฟลบ์นิ  ) 
เทีย่ว ตรัง  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่วสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

 

โรงแรมเมซอง เดอเชียร์ 

ประเภทห้องพกั รำคำ รูปห้องพกั 

 
 

SUPERIOR ROOM 
 
 

 
 

2,850.- 
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DELUXE ROOM 
 
 

 
 

 
2,850.- 

 

   

 
**ส ำหรับท่ำนที่เดนิทำงมำเช็คอนิที่โรงแรมเอง ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 150 บำท** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่ารถรับส่งสนามบินตรัง-ท่ีพกั ตามไฟทลเ์วลาบิน 
 ค่ารถรับส่งท่ีพกั-ท่าเรือปากเมง  
 ค่าเรือน าเท่ียวเกาะรอก แบบจอยกรุ๊ป 
 ค่าอาหาร 4  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (2 ม้ือเชา้ท่ีโรงแรม+1มือเชา้ ท่าเทียบเรือ+1 ม้ือเท่ียงบุฟเฟตใ์นวนั

ด าน ้า) 
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าหนา้กาก และชูชีพส าหรับเล่นน ้า 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่ร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีเรียกสั่งเอง เป็นตน้ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (จ่ายเพิ่ม 7% ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จ) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

