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แพคเกจตรัง  3 วนั 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา วนัแรก                                                                                                                                         (--/--/--)         
ตามเวลา สนามบินตรัง/บขส.ตรัง – ท่ีพกั เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับท่าน ณ จุดนดัพบ สนามบิน

ตรัง โดยจะมีรถรับ – ส่ง ทุกไฟลบิ์น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกั  เลือกทีพ่กัจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ 

ค ่า  (อสิระมื้อค ่า) 

เวลา วนัทีส่อง                                                                                                                                       ( B / L / - )                                                 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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7.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่1) 
บริการอาหารเช้า ณ ท่าเรือ ก่อนลงเรือ (ม้ือที ่2) 

9.00 น. ท่านท่ีมาถึงท่าเรือแลว้ เช็คอินพร้อมทั้งเขียนช่ือเพื่อส่ง ประกนั (หากท่านไม่ลงช่ือถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการส่ง
ประกนัภยัการเดินทางในคร้ังน้ี) และเตรียมพร้อมเพื่อท่ีจะลงเรือสู่ทริปเท่ียวเกาะรอกวนัเดย ์

09.30 น. เรือพร้อม คณะจอยทวัร์พร้อม ออกเดินทางสู่เกาะรอก (ระหว่างทางแวะรับลูกค้าท่ีสะพานของเกาะไหงรี
สอร์ท)จากนั้นเดินทางสู่เกาะรอก 

10.40 น.  เม่ือเดินทางถึงเกาะรอก ใหท้่านไดด้ าน ้า ณ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน จุดด าน ้าหลกัเขต และหนา้อุทยาน 

ท่ามกลางทะเลสีฟ้าและเขียวมรกต ให้ท่านไดช้มความงามของปะการังอ่อน ปะการังแข็งหอยมือเสือ ท่ีมีให้
ท่าน 

ไดเ้ห็นเป็นจ านวนมากท่ีเกาะรอกแห่งน้ี ซ่ึงถือวา่เป็นเกาะท่ีมีความสวยงาม และยงัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลาเล็ก 

ปลานอ้ย เป็นจ านวนมาก  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที3่) บุฟเฟต์ พร้อมน า้ด่ืม น า้หวาน+ผลไม้ 
บ่าย เชิญท่านชมความงามของเกาะรอกกนัต่อ หรือท่านจะเลือกเล่นน ้าหนา้ชายหาดท่ีมีทรายนุ่มสวยงาม บรรยากาศ 

เกาะรอกจะเงียบสงบมาก เหมาะกบัการพกัผอ่น และคุม้ค่ามาก  
จุดเด่นของเกาะรอก คือ น ้าทะเลใสมาก  ปะการังสวยท่ีสุดในทะเลตรังและมีปลาการ์ตูนสีส้มเหลืองมากมาย 
ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่บริเวณดอกไมท้ะเล 

 
15.00น. ออกเดินทางมุ่งหนา้ สู่เกาะมา้ ซ่ึงเป็นจุดด าน ้าท่ีสวยท่ีสุดของทะเลตรัง สามารถชมปะการังอ่อน มีทั้งสีแดง สี

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ม่วง  
สีชมพู และอีกมากมาย 

16.30 น. พาคณะเดินทางกลบัสู่ ท่าเทียบเรือปากเมง (แวะส่งท่านท่ีพกัเกาะไหง ณ สะพานของเกาะไหงรีสอร์ท) 
17.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

พกั เลือกทีพ่กัจากแพค็เกจด้านล่างค่ะ  

ค ่า  (อสิระมื้อค ่า) 

เวลา วนัทีส่าม                                                                                                                                    (B/ - /-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
ตามเวลา เจา้หน้าท่ีบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินตรัง/บขส.ตรัง โดยสวสัดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้ม

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

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

โรงแรมสเตช่ัน 

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 ำหรบัท่ำนที่เดนิทำงมำเช็คอนิที่โรงแรมเอง ท่ำนจะไดร้บัสว่นลด ท่ำนละ 150 บำท** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม  

 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 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่ร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

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

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

