รายละเอียดการเดินทาง มิ.ย. – พ.ค. 61
ว ันทีแ
่ รก

ี่ วหลาน – เกาะสมุย
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขือ
่ นเชย

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่จงั หวัด สุ ราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7208
ถึงจังหวัด สุ ราษฎร์ นาท่านขึ้นรถตูป้ รับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นออก
เดินทาง สู่ท่าเรื อเขื่อนเชี่ยวหลาน
ถึงเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็ นเขื่อนหินทิง้ แกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว
700 เมตร นาทุกท่านล่องเรื อชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่ างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืน
น้ าสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบาย
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสั ก
นาท่านถึงท่าเรื อดอนสักนาท่านลงเรื อ เฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย เป็ นอาเภอที่มีสภาพ
เป็ นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยูใ่ นเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้นื ที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252
ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพ้นื ที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็ น
อันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต
ถึงท่าเรื อหน้าทอนเปลี่ยนรถตู ้ นาท่าน รับประทานอาหารเย็น(3) ณ.ร้านอาหาร เข้าสู่ที่พกั หรือ
เทียบเท่า หลังจากนั้น ผักผ่อนตามอัธยาศัย

06.10 น.
07.20 น.
10.00 น.

12.00 น.
15.00 น.

17.00 น.
ว ันทีส
่ อง

เกาะสมุย - หมูเ่ กาะอ่างทอง

07.00น.
08.30 น.
09.50 น.

รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั้นนาท่าสู่ท่าเรื อ
นาท่านลงเรื อ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็ นที่ทาการอุทยานที่จุดนี้
ท่านท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขา
ของเกาะวัวตาหลับซึ่งท่านสามารถมองเห็น
ภาพธรรมชาติอนั งดงามของมวลหมู่เกาะ
ประมาณ 42 เกาะ เรี ยงรายอยูบ่ นพื้นผิวท้อง
ทะเลสีครามหรื อชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ าบัว

12.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
16.45 น.

โบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ า อาบแดด บนหาดทรายขาวบริ สุทธิ์ หรื อดาน้ าดูปะการังบริ เวณ
แนวชายหาด
รับประทานอาหารกลางวัน(5) แบบปิ คนิค
ชมปิ เล๊ ะ หรื อทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่ เกาะ ทะเลสาปน้ าเค็มซึ่งเกิดจากการ
ยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ าหรื อดาน้ าดูปะการัง
ถึงเวลาอาลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริ การน้ าส้มเย็นๆ และขนม
ถึงท่าเทียบเรื อหน้าทอน นาท่านเข้าโรงแรม ที่พกั จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักจากนั้นนาท่านรับประทาน
อาหารเย็น(6) ณ.ห้ องอาหารโรงแรม หรือเทียบเท่า ได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

ว ันทีส
่ าม

สมุยท ัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00น.

รับประทาอาหารเช้ า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารCHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พกั
เดินทางสู่พระใหญ่ เกาะฟาน เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรื อ พระใหญ่ พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็ นที่ต้งั สานักวิปัสสนากรรมฐานสาหรับผูป้ ฏิบตั ิธรรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม กราบนมัสการหลวงพ่อแดง ปิ ยะสีโล ที่มรณภาพแล้วร่ างกายไม่เน่ าเปื่ อย
บรรจุในโลงแก้วในท่านัง่ วิปัสสนากรรมฐาน ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
นาชมหินตา หินยาย เป็ นโขดหินรู ปร่ างประหลาด อยูบ่ ริ เวณอ่าวละไม ตาบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่า
กันต่อๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรี ยม เป็ นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดินทางโดยเรื อใบเพือ่ เดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ให้กบั ลูกชาย ครั้น
เรื อ- แล่นมาถึงบริ เวณแหลม ละไม เกิดพายุใหญ่ทาให้เรื อล่ม ทั้งตาและยายเสี ยชีวติ
รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นนาท่านสู่ท่าเรื อหน้าทอนลงเรื อ
ถึงท่าเรื อดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์
ถีงสนามบินสุราษฏร์ ทาการ CHEK IN
เหินฟ้าสู่จงั หวัด กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7217
ถึงสนามบินดอนเมืองกรุ งเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ
--------------------------------------------------

09.00น.
10.00 น.

12.00น.
14.00น.
16.00 น.
18.00น.
19.10 น.

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 3-5/10-12/17-19 /24-26 มิ.ย. 61
ว ันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 ก.ค. 61
ว ันที่ 5-7/19-21/26-28 ส.ค. 61
ว ันที่ 2-4/9-11/16-18/23-25 ก.ย. 61

ผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ ว

13,900

2,500

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP
2. ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าของว่าง น้ าดื่ม
4. ค่าอาหารตามโปรแกรม
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บาท/คน
6. ค่าล่องเรื อชมเขื่อน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
8. ค่าเรื อข้ามเกาะสมุย +ค่าเรื อเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง
9. ทีมงานไกด์
10. ค่าอุปกรณ์ดาน้ า+ไกด์ทะเล
11.ค่าตัว๋ เครื่ องบินนกแอร์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ที่จ่าย*ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ท่านเรี ยกสัง่ เป็ นพิเศษ
*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นโปรแกรม
สิ่ งที่ควรเตรียม แว่ นกันแดด,ยาประจาตัว, กล้องถ่ ายรู ป,คนที่รู้ ใจ

