
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
รายละเอยีดการเดนิทาง   ม.ีค.  - พ.ค.63 
 

วนัท ี�แรก  กรุงเทพฯ - สรุาษฎรธ์าน ี– เขื�อนเชี�ยวหลาน – เกาะสมยุ 

04.30 น.      คณะพร้อมกนัที�สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 3 ประตู 6 เคานเ์ตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสัมภาระ 

06.10 น.         เหินฟ้าสู่จงัหวดั สุราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบินที� DD 7208 

07.20 น. ถึงจงัหวดั สุราษฎร์ นาํท่านขึ�นรถตูป้รับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า (1) หลงัจากนั�นออก

เดินทาง สู่ท่าเรือเขื�อนเชี�ยวหลาน 

10.00 น. ถึงเขื�อนรัชชประภาหรือเขื�อนเชี�ยวหลาน ซึ� งเป็นเขื�อนหินทิ�งแกนดินเหนียวอเนกประสงค ์สูง 95 เมตร ยาว 

700 เมตร นาํทุกท่านล่องเรือชมภูเขาหินปูนที�มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืน

นํ�าสีเขียวที�ดูอบอุ่นเยน็สบาย 

12.00 น. นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.ร้านอาหารหลงัจากนั�นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก 

15.00 น. นาํท่านถึงท่าเรือดอนสักนาํท่านลงเรือ เฟอร์รี�  ขา้มไปยงัเกาะสมุย อาํเภอเกาะสมุย เป็นอาํเภอที�มีสภาพ

เป็นหมูเ่กาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีพื�นที�ของเกาะต่าง ๆ รวมกนัรวมประมาณ 252 

ตารางกิโลเมตร เฉพาะตวัเกาะสมุยเองมีพื�นที�ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สุดเป็น

อนัดบัสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต 

17.00 น. ถึงท่าเรือหนา้ทอนเปลี�ยนรถตู ้นาํท่าน รับประทานอาหารเยน็(3) ณ.รา้นอาหาร เขา้สู่ที�พกั   หรอื

เทยีบเทา่ หลงัจากนั�น ผกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัท ี�สอง  เกาะสมยุ - หมูเ่กาะอา่งทอง 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้(4) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรมหลงัจากนั�นนาํท่าสู่ท่าเรือ 

08.30 น.      นาํท่านลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะอ่างทอง 

09.50 น.      เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะววัตาหลบั ซึ� งเป็นที�ทาํการอุทยานที�จุดนี�  

ท่านท่านสามารถขึ�นชมวิวบนยอดเขา  

ของเกาะววัตาหลบัซึ� งท่านสามารถมองเห็น 

ภาพธรรมชาติอนังดงามของมวลหมู่เกาะ 

ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื�นผิวทอ้ง 

ทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินยอ้ย ภายในถํ�าบวั 

 

โบกจากนั�นเชิญท่านสนุกสนานกบัการว่ายนํ�าอาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ�  หรือดาํนํ�าดู 



ปะการังบริเวณแนวชายหาด 

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวนั(5)  แบบปิคนิค 

13.30 น.      ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที�งดงามที�สุดในประเทศไทย ที�เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปนํ�าเคม็ซึ� งเกิดจากการ 

ยบุตวัของภูเขาหินปูน จากนั�นเชิญท่านสนุกสนานกบัการวา่ยนํ�าหรือดาํนํ�าดูปะการัง 

15.00 น.      ถึงเวลาอาํลาหมู่เกาะอ่างทองดว้ยความประทบัใจ ระหว่างทางมีบริการนํ�าสม้เยน็ๆ และขนม 

16.45 น.      ถึงท่าเทียบเรือหนา้ทอน นาํท่านเขา้โรงแรม ที�พกั จดัเกบ็สมัภาระเขา้หอ้งพกัจากนั�นนาํท่านรับประทาน

อาหารเยน็(6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หรอืเทยีบเทา่  ไดเ้วลาพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท ี�สาม สมยุทวัรเ์กาะ – สราษฎรธ์าน ี– กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทาอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารCHECK OUT ออกจากโรงแรมที�พกั 

08.00น. เดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นที�ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั
ขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 วา 9 นิ�ว และเป็นที�ตั�งสาํนกัวิปัสสนากรรมฐานสําหรับผูป้ฏิบติัธรรม 

09.00น. นาํท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม กราบนมสัการหลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที�มรณภาพแลว้ร่างกายไม่เน่าเปื� อย 

บรรจุในโลงแกว้ในท่านั�งวิปัสสนากรรมฐาน ที�ชาวบา้นเคารพนบัถือ 

10.00 น. นาํชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยูบ่ริเวณอ่าวละไม ตาํบลมะเร็ด มีนิทานทอ้งถิ�น เล่า

กนัต่อๆ มาวา่ นานมาแลว้ มีตายายคู่หนึ� งชื�อตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เดินทางโดยเรือใบเพื�อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใหก้บัลูกชาย ครั�น

เรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายใุหญ่ทาํให้เรือล่ม ทั�งตาและยายเสียชีวิต  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั(8) ณ.ร้านอาหารหลงัจากนั�นนาํท่านสู่ท่าเรือหนา้ทอนลงเรือ 
14.00น. ถึงท่าเรือดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ 
16.00 น.         ถีงสนามบินสุราษฏร์ ทาํการ CHEK IN  

18.10น.  เหินฟ้าสู่จงัหวดั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบินที� DD 7217 

19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯดว้ยความสุขและความประทบัใจ 
-------------------------------------------------- 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 

13,900 

 

2,500 



 

อตัรานี�รวม 

1.  ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP   

2.  ค่าที�พกั 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)    

3.  ค่าของวา่ง นํ�าดื�ม  

4.  ค่าอาหารตามโปรแกรม    

5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ  1,000,000 บาท/คน               

6.   ค่าลอ่งเรือชมเขื�อน 

7.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�                  

8.  ค่าเรือขา้มเกาะสมุย +ค่าเรือเที�ยวหมู่เกาะอ่างทอง        

9. ทีมงานไกด ์                

10. ค่าอปุกรณ์ดาํนํ�า+ไกดท์ะเล   

11.ค่าตั�วเครื�องบินนกแอร์ 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

- ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ท่านเรียกสั�งเป็นพิเศษ 

- ค่าใชจ่้ายอื�นที�ไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

 

สิ�งที�ควรเตรียม แว่นกนัแดด,ยาประจาํตวั, กล้องถ่ายรูป,คนที�รู้ใจ 

 

เงื�อนไขการจอง  

- มดัจํา 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที�เหลอืชําระก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ หรือชาํระเงินเต็มจาํนวนแลว้ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินใดๆ

ทั�งสิ�นใหก้บัลกูคา้ เนื�องจากทวัร์รายการนี� เป็นทวัร์ราคาพิเศษ 

- กรณีที�มีการจองตํ�ากว่า 8 คน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกโปรแกรมนี� โดยจะคืนเงินที�ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 

 


