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****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางตามสภาพอากาศและจ านวนผูโ้ดยสาร 
 
 

 

 

 

 

 

เกาะรอก + เกาะหา้ (โปรแกรมเดยท์รปิ) 

ทา่เรอืวสิษิฐพ์นัวา ภเูก็ต 

ออกเดนิทางทกุวนัเสาร-์วนัอาทติย ์ ต ัง้แต ่ วนัที ่15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทกุปี 

05.30 - 06.00   รถตูร้ับท่านจากทีพ่ัก มุง่หนา้สูท่่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา จ.ภูเก็ต 

07.30     เดนิทางถงึท่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา เพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานของวา่ง เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ ( ชา, กาแฟ, น ้า

ผลไม,้ ) จากนัน้ฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

08.00   เดนิทางจากท่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา เพือ่มุ่งหนา้สูเ่กาะรอกดว้ยเรอืสปีดโบ๊ททีม่คีวามปลอดภัยดว้ยเสือ้ชชูพี และ

อปุกรณค์รบครัน 

10.00 - 10.30  เดนิทางถงึเกาะรอก เพลดิเพลนิกบัการเทีย่วชมธรรมชาต ิบรเิวณชายหาดทีเ่ต็มไปดว้ยปูเสฉวนเดนิ

เลน่ถ่ายรูปพักผ่อน หรอืด าน ้าตืน้ 

12.00   พกัรับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตจ์ัดเต็มจากทางอทุยานฯ พรอ้มทัง้อิม่อร่อยกบับรกิารหลากหลาย

ทัง้ของวา่ง เคก้ และขนมนานาชนดิ และน ้าผลไมร้มิชายหาดบนเกาะรอกนอก สมัผัสกลิน่ไอธรรมชาต ิบรเิวณรอบๆ

ทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั 

ออกเดนิทางสูห่มู่เกาะหา้ 

14.00-15.00   เดนิทางถงึเกาะหา้ จุดด าน ้าตืน้ทีม่แีนวปะการังหลากส ีอดัแน่นไปดว้ยความสมบูรณแ์ละความ

หลากหลายทางธรรมชาต ิทัง้ฝูงปลานานาชนดิ และปลาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อย่างปลาปักเป้า หอยมอืเสอื ฝูงปลาสนี ้า

เงนิ 

15.15 ออกจากเกาะหา้ มุ่งหนา้สูท่่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา 

16.30 เดนิทางถงึท่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา สง่ท่านถงึทีพ่ักพรอ้มความประทับใจ 



Page 2 of 2 

 
 

 
 

Rok & Haa Island (Day Trip Program) 

Visit Panwa Phuket Pier 

Departure every Friday - Sunday from 15 Oct. - 15 May every year. 

05.30-06.00 HRS 
A van will pick you up from the accommodation. Heading to Wisit Panwa Pier, 

Phuket Province 

07.30 HRS 
Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, bakery, beverage (tea, 

coffee, juice,) then listen to the guide from the guide and explain the program. 

08.00 HRS 
Depart from Wisit Panwa Pier To head to Koh Rok by speed boat, which is secured 

with a life jacket. And fully equipped 

10.00 – 10.30 HRS 
Arrive at Koh Rok Enjoy sightseeing in nature The beach area is full of hermit crab. 

Take a walk, take a photo, relax. Or snorkeling 

12.00 HRS 

Break for a full buffet lunch from the park Along with enjoying a wide variety of 

snacks, cakes and desserts. And fruit juice on the beach on Koh Rok Nok Feel the 

smell of nature. The area around everyone rest at their leisure. 

Depart for the Five Islands 

14.00 – 15.00 HRS Arrive at Koh Ha Snorkeling spot with colorful coral reefs Filled with richness and 

natural diversity All kinds of fish And unique fish Like pufferfish, tiger clams, blue 

fish 

15.15 HRS Out of Haa Island Heading to Wisit Panwa Pier 

16.30 HRS Arrive at Wisit Panwa Pier. Deliver you to your accommodation with an impression 

 

**** The promotion may change the itinerary according to the weather and the number of passengers. 


