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น ำเท่ียวเกำะรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เวลา วนัแรก                                                                                                                 (--/--/--)         
ตาม
เวลา 

สนามบนิตรงั/บขส.ตรงั – ท่ีพกั เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเท่ียวสนกุทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัทา่น ณ จดุนดัพบ สนามบนิตรงั 
โดยจะมีรถรบั – สง่ ทกุไฟลบ์นิ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกั 

พกั  เลือกท่ีพกัจากแพ็คเกจดา้นลา่งคะ่ 
ค ่า  (อิสระมือ้ค  ่า) 
เวลา วนัท่ีสอง                                                                                                              ( B / L / - )                                                 
7.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 1) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ทา่เรือ ก่อนลงเรือ (มือ้ท่ี 2) 
9.00 น. ท่านท่ีมาถึงท่าเรือแลว้ เช็คอินพรอ้มทัง้เขียนช่ือเพ่ือส่ง ประกัน (หากท่านไม่ลงช่ือถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการส่ง

ประกนัภยัการเดนิทางในครัง้นี)้ และเตรียมพรอ้มเพ่ือท่ีจะลงเรือสูท่รปิเท่ียวเกาะรอกวนัเดย ์
09.30 
น. 

เรือพรอ้ม คณะจอยทวัรพ์รอ้ม ออกเดินทางสู่เกาะรอก (ระหว่างทางแวะรบัลูกคา้ท่ีสะพานของเกาะไหงรีสอรท์)
จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะรอก 

แพคเกจตรัง  3 วนั 2 คืน 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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10.40 
น. 

 เม่ือเดนิทางถึงเกาะรอก ใหท้า่นไดด้  าน า้ ณ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน จดุด าน า้หลกัเขต และหนา้อทุยาน 
ทา่มกลางทะเลสีฟ้าและเขียวมรกต ใหท้า่นไดช้มความงามของปะการงัออ่น ปะการงัแข็งหอยมือเสือ ท่ีมีใหท้า่น 
ไดเ้ห็นเป็นจ านวนมากท่ีเกาะรอกแหง่นี ้ซึ่งถือวา่เป็นเกาะท่ีมีความสวยงาม และยงัอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยปลาเล็ก 
ปลานอ้ย เป็นจ านวนมาก  

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี3) บฟุเฟต ์พรอ้มน า้ด่ืม น า้หวาน+ผลไม ้
บา่ย เชิญทา่นชมความงามของเกาะรอกกนัตอ่ หรือทา่นจะเลือกเลน่น า้หนา้ชายหาดท่ีมีทรายนุม่สวยงาม บรรยากาศ 

เกาะรอกจะเงียบสงบมาก เหมาะกบัการพกัผอ่น และคุม้คา่มาก  
จดุเดน่ของเกาะรอก คือ น า้ทะเลใสมาก  ปะการงัสวยท่ีสดุในทะเลตรงัและมีปลาการต์นูสีสม้เหลืองมากมาย ซึ่ง
อาศยัอยูท่ี่บรเิวณดอกไมท้ะเล 

 
15.00น. ออกเดนิทางมุง่หนา้ สูเ่กาะมา้ ซึ่งเป็นจดุด าน า้ท่ีสวยท่ีสดุของทะเลตรงั สามารถชมปะการงัอ่อน มีทัง้สีแดง สีมว่ง  

สีชมพ ูและอีกมากมาย 
17.30 
น. 

คณะเดนิทางถึงทา่เรือปากเมง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

พกั เลือกท่ีพกัจากแพ็คเกจดา้นลา่งคะ่  
ค ่า  (อิสระมือ้ค  ่า) 
เวลา วนัท่ีสาม                                                                                                                (B/ - /-) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
ตาม
เวลา 

เจา้หนา้ท่ีบริษัทเท่ียวสนุกทวัรน์  าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินตรงั/บขส.ตรงั โดยสวสัดิภาพพรอ้มทัง้รอยยิม้และ
ความประทบัใจ (โดยจะมีรถรบั – สง่ ทกุไฟลบ์นิ  ) 

เท่ียว ตรงั  ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 

อัตราค่าบริการ 

 

 
**ส ำหรับท่ำนที่เดนิทำงมำเช็คอนิที่โรงแรมเอง ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 150 บำท** 

 
 

โรงแรมชมตรัง 

ประเภทห้องพกั รำคำ รูปห้องพกั 

 
 

STANDARD ROOM 

 
 

2,650.- 

 

 
 
 

TWIN ROOM 

 
 
 

2,650.- 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  

 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 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่ร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม

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