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            นั่งกระเช้าชมยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง  -ชมสุสานพระนา
งมัตสุหรีย์-พิพิธภัณฑ์พันล้าน ที่สุดของความ
มหัศจรรย์     เสน่ห์มนต์ขลังแห่งมาเลเซีย

ท่องทะเลตรัง-ถ้ำมรกต- Unseen Thailand –ท่องทะเลตรัง-เกาะ
มุก-เกาะกระดาน-เกาะไหง

 ชมปะการังอ่อนหลากสีสันสวยงาม-ตื่นเต้น
กับการล่องเรือเขาถ้ำมรกต

         สนุกสนานกับการให้อาหารปลาการ์ตูน
                    ( ที่พักระดับมาตรฐานสากล  ที่ จ.ตรัง 1  คืน,เกาะ ลังกาวี 1 คืน )

  

รุ่งเรืองทัวร์ฯนำท่านสู่จ.ตรังและเกาะลังกาวี  แห่งรัฐเปอร์ลิส  เยือนเกาะแห่ง
ความสุนทรีย์ที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ“ลังกาวี”นำ
ท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวบนยอดเขาสูงสู่อนุสรณ์แห่งความรักสถานแห่งความ
บริสุทธิ์กับ“สุสานพระนางมัสสุหรี”ชม“พิพิธภัณฑ์พันล้านของสุภาพบุรุษนายก
รัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด อิสระกับการช้อปิ้งสินค้าปลอดภาษี มากมายเที่ยว
ตรังสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันเที่ยวทางทะเลอันดามัน  เพชรน้ำเอก
แห่งใหม่แห่งท้องทะเล  ที่เพรียบพร้อมด้วยความงามตามธรรมชาติ  หาดทรายขาว

ROONG RUANG TOURS HOLIDAY 2010 CO.,LTD

ท่องทะเลอันดามัน ตรัง-ลังกาวี-มาเลเซีย  

http://www.roongruangtours2010.com
mailto:roongruangtours@hotmail.com


ละเอียด น้ำใสสีฟ้า ธรรมชาติใต้น้ำที่สมบูรณ์ด้วยปะการังต่าง ๆ และล้อมรอบด้วย
ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม  

โปรแกรมการท่องเที่ยว .....................
วันที่สอง ท่องทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะมุก-เกาะกระดาน-เกาะเชือก
06.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนเมือง   ชั้น  2   เคาร์เตอร์สายการบิน  นกแอร์  

ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 
07.20 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน จ. ตรัง โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ .......... หรือ 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เครื่องใหม่ ขนาด  ABUS 320  
08.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติ  จ.ตรัง  ตรวจเช็กสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทางโดยรถปรับ

อากาศ VIP  แอร์เย็นช่ำ  นำท่านออกเดินทางสู่หาดปากเม็ง  อ.สิเกา  ชม
ชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อของ  จ.ตรัง
09.30 น. นำท่านลงเรือท่องทะเลอันดามัน   เดินทางชมความงามธรรมชาติของ

ทะเลตรัง    เที่ยวเกาะมุก  นำท่านชมถ้ำมรกดที่สวยงามขึ้นชื่อของ  จ.ตรัง 
พบความแปลกใหม่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำ   พบกับโลกใหม่มีชายหาด 
ต้นไม้ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน  ดูลักษณะคล้ายกับปล่องภูเขาเดินทางสู่
เกาะกระดาน   ชมชายหาดบนเกาะกระดานที่มีความสวยงาม   ขาวดุจผง
แป้ง

12.00 น. !บริการอาหารกลางวันปิกนิค บนเรือ (3)
13.00 น. หลังอาหารให้ท่านเดินทางสู่เกาะเชือก  พิสูจน์โลกใต้ทะเล  ชมธรรมชาติ

ใต้น้ำ   ได้เวลาพอสมควรนำท่านชมความสวยงามของปะการังอ่อนชนิด
ต่าง  ๆ   ล้อมรอบด้วยฝูงปลาสีสันสวยงาม  บริเวณแหลมกวนอิม  และอ่าว
กวนตง ที่เกาะไหง  

15.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดปากเม็ง  เดินทางเข้าสู่ 
จ.ตรัง  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

19.00 น. !บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่สอง ตรัง -ท่าเรือท่าเรือตำมะลัง -สุสานพระนางมัสสุรีย์ -พิพิธภัณฑ์พันล้าน -
CABLECAR-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
07.00 น. เก็บสัมภาระก่อนพร้อมออกเดินทางเที่ยวตัวเมืองตรัง  แวะร้านของฝากที่

ขึ้นชื่อ อาทิ ร้านโกหลั่นชิมและซื้อหมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำร้อนๆ กาแฟเขา
ช่อง

09.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ทำพิธีการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทาง



09.30 น.  ออกเดินทางสู่เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย ระหว่างการเดินทาง 
ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน ต่างๆพร้อมบริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 น.  ถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางนมัสการ สุสานพระนางมัสสุรีย์ หรือ
พระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีชั่วโคตร ให้คณะได้ขอพรจาก
พระนางมัสสุรีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล.....พร้อมฟังคำบรรยายจาก
มัคคุเทศก์ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ CABLE CAR กระเช้าลอยฟ้า
เทคโนโลยีใหม่ ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเล
อันดามัน จากยอดเขาGUNUANG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะ
ลังกาวี ท่านสามารถมองเห็น เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะต่างๆของจังหวัด
สตูล............

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ภัตตาคารจีน
........น. ชม“พิพิธภัณฑ์พันล้านของสุภาพบุรุษนายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ 

โมฮัมหมัด
16.30 น. หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดกั๊ว ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสินค้าปลอดภาษี

หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป รองเท้าหนัง น้ำหอม บุหรี่ เหล้า ช๊
อกโกแลค และสิ้นค้าแบนด์เนมต่างๆมากมาย

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติเยี่ยม หลัง
อาหารท่องราตรีของเกาะลังกาวี มาเลเซียตามอัธยาศัย

วันที่สาม สตูล-ท่าเรือท่าเรือตำมะลัง-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี-ไชยา
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ท่าเรือลังกาวี
09.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่ กลับสู่จ.สตูล
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตัมลัง จ.สตูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่
หาดใหญ่
บ่าย เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
17.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์   เที่ยวบินที่..............
18.45 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*********************************************
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ          17,900   บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   7,900    บาท (พักรวมผู้ปกครองไม่
เสริมเตียง)
เอกสารเข้าเกาะลังกาวี มาเลเซีย   พาสปอร์ต   หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว



สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ 
รองเท้าฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว  รวมค่าพาหนะ  ที่พัก  พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุใน
รายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ               -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7 % 
(ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท)

อัตราดังกล่าวรวม   1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ตรัง และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
2.ค่ารถปรับอากาศ 

3.ค่าเรือเฟอร์เข้าเกาะลังกาวี                      4.ค่าเข้าชมสถาน
ที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
5.ค่าที่พัก 2 คืน (ตรัง 1 คืน,เกาะลังกวี 1 คืน )           6.ค่าอาหารทุก
มื้อตามระบุในรายการ 
7.ค่าเรือนำเที่ยว ท่องอันดามัน จ.ตรัง         8.ค่ามัคคุเทศก์ นำ
เที่ยว
9.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท 
10.ค่ากระเช้า ที่เกาะลังกาวี             11.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ

หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฮอลิเดย์ (2010) จำกัด
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรม   
สำหรับท่าน

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู 

(บัญชีออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ

-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี
ออมทรัพย์)

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียด

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะ

หักไว้ 25% ของราคาทัวร์ 
3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 

บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้



4. โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสม
ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

5. บัตรซื้อแล้ว ไม่รับคืน
***********************************


