
 
 
 
 
 

 
 
  
 
รายละเอยีดการเดนิทาง  ก.พ. - พ.ค.  62 
 

วนัทีแ่รก  กรงุเทพฯ - สรุาษฎรธ์าน ี– เข ือ่นเชีย่วหลาน – เกาะสมยุ 

04.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

06.10 น.         เหินฟ้าสู่จงัหวดั สุราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 7208 
07.20 น. ถึงจงัหวดั สุราษฎร์ น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเชา้ (1) หลงัจากนั้นออก

เดินทาง สู่ท่าเรือเข่ือนเช่ียวหลาน 
10.00 น. ถึงเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเช่ียวหลาน ซ่ึงเป็นเข่ือนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค ์สูง 95 เมตร ยาว 

700 เมตร น าทุกท่านล่องเรือชมภูเขาหินปูนท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผนื
น ้าสีเขียวท่ีดูอบอุ่นเยน็สบาย 

12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.ร้านอาหารหลงัจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก 
15.00 น. น าท่านถึงท่าเรือดอนสักน าท่านลงเรือ เฟอร์ร่ี ขา้มไปยงัเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย เป็นอ าเภอท่ีมีสภาพ

เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยูใ่นเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีของเกาะต่าง ๆ รวมกนัรวมประมาณ 252 
ตารางกิโลเมตร เฉพาะตวัเกาะสมุยเองมีพื้นท่ีประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบัสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต 

17.00 น. ถึงท่าเรือหนา้ทอนเปล่ียนรถตู ้น าท่าน รับประทานอาหารเยน็(3) ณ.รา้นอาหาร เขา้สู่ท่ีพกั   หรอื
เทยีบเทา่ หลงัจากนั้น ผกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  เกาะสมยุ - หมูเ่กาะอา่งทอง 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้(4) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรมหลงัจากนั้นน าท่าสู่ท่าเรือ 
08.30 น.      น าท่านลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
09.50 น.      เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะววัตาหลบั ซ่ึงเป็นท่ีท าการอุทยานท่ีจุดน้ี 

ท่านท่านสามารถข้ึนชมววิบนยอดเขา  
ของเกาะววัตาหลบัซ่ึงท่านสามารถมองเห็น 
ภาพธรรมชาติอนังดงามของมวลหมู่เกาะ 
ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยูบ่นพื้นผวิทอ้ง 
ทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินยอ้ย ภายในถ ้าบวั 
โบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกบัการวา่ยน ้า 
อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธ์ิ หรือด าน ้าดู 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


ปะการังบริเวณแนวชายหาด 
12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวนั(5)  แบบปิคนิค 
13.30 น.      ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีเกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน ้าเคม็ซ่ึงเกิดจากการ 

ยบุตวัของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกบัการวา่ยน ้าหรือด าน ้าดูปะการัง 
15.00 น.      ถึงเวลาอ าลาหมู่เกาะอ่างทองดว้ยความประทบัใจ ระหวา่งทางมีบริการน ้าส้มเยน็ๆ และขนม 
16.45 น.      ถึงท่าเทียบเรือหนา้ทอน น าท่านเขา้โรงแรม ท่ีพกั จดัเก็บสัมภาระเขา้หอ้งพกัจากนั้นน าท่านรับประทาน

อาหารเยน็(6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หรอืเทยีบเทา่  ไดเ้วลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีส่าม สมยุทวัรเ์กาะ – สราษฎรธ์าน ี– กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทาอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารCHECK OUT ออกจากโรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวชิยั

ขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 วา 9 น้ิว และเป็นท่ีตั้งส านกัวปัิสสนากรรมฐานส าหรับผูป้ฏิบติัธรรม 
09.00น. น าท่านเดินทางสู่ วดัคุณาราม กราบนมสัการหลวงพอ่แดง ปิยะสีโล ท่ีมรณภาพแลว้ร่างกายไม่เน่าเป่ือย 

บรรจุในโลงแกว้ในท่านัง่วปัิสสนากรรมฐาน ท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือ 
10.00 น. น าชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยูบ่ริเวณอ่าวละไม ต าบลมะเร็ด มีนิทานทอ้งถ่ิน เล่า

กนัต่อๆ มาวา่ นานมาแลว้ มีตายายคู่หน่ึงช่ือตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใหก้บัลูกชาย คร้ัน
เรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายใุหญ่ท าใหเ้รือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวติ  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั(8) ณ.ร้านอาหารหลงัจากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือหนา้ทอนลงเรือ 
14.00น. ถึงท่าเรือดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ 
16.00 น.         ถีงสนามบินสุราษฏร์ ท าการ CHEK IN  
18.10น.  เหินฟ้าสู่จงัหวดั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 7217 
19.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯดว้ยความสุขและความประทบัใจ 

--------------------------------------------------  
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

วนัที ่17-19/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-

19/24-26 ม.ีค. 62 , 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 

21-23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62 

 

13,900 

 

2,500 



อตัรานีร้วม 
1.  ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP  2.  ค่าท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)   3.  ค่าของวา่ง น ้าด่ืม  
4.  ค่าอาหารตามโปรแกรม   5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ  1,000,000 บาท/คน              6.   ค่าล่องเรือชมเข่ือน 
7.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี                   8.  ค่าเรือขา้มเกาะสมุย +ค่าเรือเท่ียวหมู่เกาะอ่างทอง        
9. ทีมงานไกด ์               10. ค่าอุปกรณ์ด าน ้า+ไกดท์ะเล  11.ค่าตัว๋เคร่ืองบินนกแอร์ 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ 
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
ส่ิงทีค่วรเตรียม แว่นกนัแดด,ยาประจ าตัว, กล้องถ่ายรูป,คนที่รู้ใจ 


