สุราษฎร์ธานี มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยูก่ ลางธรรมชาติ นาท่านชมความงามของเขื่อนรัชชประภา ชมพื้นน้ าสี เขียว
มรกตตัดกับภูเขาหิ นปูน ฉาบด้วยหมอกอ่อนๆ พร้อมทั้งชมความอัศจรรย์ของถ้ าปะการัง อีกทั้งแนวชายหาดที่
สวยงาม น้ าทะเลใส ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกาะสมุย และชม หิ นตาหิ นยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างน่า
อัศจรรย์ ชมความงดงามของหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมลิม้ รสกับอาหารทะเลแบบสดๆ

ออกเดินทาง 5-9, 12–16 เมษายน 2562 ท่ านละ7,999 บาท
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
17.30 น.
18.30 น.

พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝัง่ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง ฟังเรื่องราวที่
น่าสนใจจากมัคคุเทศก์
โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประอาหารมื้อคา่ (1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์หลังอาหารเดินทางต่อ

วันที่สอง จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-ทะเลใน 500 ไร่-ถ้าปะการัง-กุย้ หลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

16.00 น.
17.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จ.สุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา อิสระเก็บภาพความประทับใจ
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางต่อสู่ท่าเรือเขือ่ นรัชชประภา
นาท่านลงเรือเร็ว ลาละ 10-15 ท่าน เพือ่ เดินทางเข้าสู่ถ้าปะการัง ระหว่างทาง
เพลิดเพลินกับวิว2ของทาง สายนา้ ทีเ่ ขียวมรกต จากนัน้ เดินเท้าต่อสู่ถา้ ปะการัง
(ระยะทางประมาณ 1 KM.) จนถึงบริเวณที่ถกู เรียกว่า ทะเลใน 500 ไร่ นาท่านขึ้นแพ เพื่อขึ้น สู่
ถา้ ปะการัง นาท่านชมความงามของถา้ จนถึงเวลาทีเ่ หมาะสมนาท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ แพคีรวี าริน
อิสระนาท่านให้อาหารปลา สัมผัสกับบรรยากาศดีดี หรือว่ายเล่นน้ าพายเรือคายัค ณ แพคีรวี าริน
(มีหอ้ งให้เปลี่ยนเสื้อผ้า) จนถึงเวลาทีเ่ หมาะสม นาท่าเดินทางกลับสู่ท่าเรือ iระหว่างทางแวะ
ถ่ายภาพกับ กุย้ หลินเมืองไทยหรือหินสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขือ่ นรัชชประภา
เดินทางถึงฝัง่ เดินทางสู่สะพานแขวนเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาพัง อิสระ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางไปชม
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนาท่านสักการะเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล อิสระถ่ายภาพกับ
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี จากนัน้ เข้าสู่ทพ่ี กั
พักค้างแรม ณ โรงแรม LEE HOTEL SURAT ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ2-3 ท่าน

วันที่สาม

หาดนางกา-หินพับผ้า-หลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด-ปลาโลมา-เกาะสมุย-หินตาหินยาย-พระใหญ่เกาะ
ฟาน-หลวงพ่อแดง

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อาลาทีพ่ กั นาท่านเดินทางสู่ หาดนางกา เพือ่ นาท่านลงเรือหางยาวชมความงาม
ของของท้องทะเลรอยต่อ2จังหวัด คือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช ชม หินพับผ้า เป็ นลักษณะการเกิดของหินทีเ่ ป็ นชัน้ หินบาง
ก้อนสามารถขึ้นไปยืนได้ ซึง่ บริเวณนัน้ ชาวบ้านเรียกว่า บริเวณหน้าผาหินชัน้ จะมี
ต้นไม้ลกั ษณะแปลกตา ขึ้นอยู่ทวั ่ ไป ดูสวยงาม บางแห่งจะมี กล้วยไม้ป่า
(รองเท้านารี )ทีอ่ อกดอกสวยงาม ให้นกั ท่องเที่ยวได้เก็บภาพประทับใจ จนได้เวลาเดินทางมาถึงจุดสุดมัหศจรรย์ธรรมชาติ
บ่อน้ าจืดกลางทะเล ตัง้ อยู่บนเกาะนุย้ เวลานา้ ขึ้นนี้ เกาะก็จะถูกนา้ ท่วมปิ ดมิดบ่อนา้ จืดทีว่ ่า พอนา้ ลงนา้ นี้กย็ งั คงจืดสนิท
เช่นเดิม ลองไปชิมกันมาแล้ว เอานิ้วแตะชิมดูกจ็ ดื จริง ลักษณะบ่อ...เป็ นบ่อธรรมชาติ รูปร่างคล้ายรอยเท้าคน บ่อนา้ จืดนี้
ยังมาพร้อมกับ ตานาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด” สักการะหลวงปู่ทวดเพือ่ ความสิริมงคล เดินทางสู่จดุ ทีช่ ม ปลา
โลกมาสีชมพู ทีม่ คี วามน่ารักและคุน้ เคยกับคนเป็ นอย่างมาก จนได้เวลาเดินทางกลับสู่หาดนางกา
รับประทานอาหารคา่ (6) ณ ร้านครังนางกา
นาท่านลงเรือเฟอร์ร่เี ดินทางสู่ เกาะสมุย (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.)
จนกระทัง่ เดินทางถึง เกาะสมุย นาท่านเปลีย่ นเป็ นรถตู ้ สักการะ หลวงพ่อแดง
ทีม่ รณะแต่ร่างกายยังไม่เน่า ณ วัดคุณาราม ชม หินตาหินยาย ทีธ่ รรมชาติ

เทีย่ ง
บ่าย

19.00 น.

สร้างให้ดว้ ยความมหัศจรรย์ ชม พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั ประดิษฐานอยู่บนเกาะฟาน
รับประทานอาหารคา่ (7)ที่ ครัวเสวย แล้วนาท่านเข้าทีพ่ กั
พักค้างคืนที่ โรงแรม ibisสมุย ติดหาดบ่อผุด ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ส่ี

เกาะสมุย- หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะLAGOON-ถนนคนเดินfisherman
market

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศสู่ท่าเรือหน้าทอน นาท่านลงเรือยนต์มงุ่ หน้า
สู่ หมู่เกาะอ่างทอง นาท่านลงเรือสู่ เกาะวัวตาหลับ เป็ นที่ตงั้ ของทีท่ าการ
อุทยานฯ ด้านหน้าที่ทาการเป็ นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ท่ที าการอุทยาน มี
ถา้ โบก ภายในถา้ มีหนิ งอกหินย้อยรูปร่างคล้าบัวบาน ถัดไปมีทางขึ้น ไปยังจุด
ชมวิวบนยอดเขา ระยะทางเดินประมาณ 450 ม. ซึง่ จะมองเห็นหมูเ่ กาะ
อ่างทองทอดตัวเรียงรายเป็ นแนวยาวไปบนพื้นนา้ สีครามเป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน(9) บุฟเฟท์ บนเรือ ท่ามกลางธรรมชาติทส่ี วยงาม
ชมทะเลในเกาะแม่เกาะทะเลในกลางภูเขาอยู่บนเกาะ ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวทิ ยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ก่อตัว ระยะทาง 400 ม. จะเห็น
ทัศนียภาพของทะเลในสีเขียวมรกต ปกคลุมด้วยแมกไม้และโขดเขา จนได้
เวลาเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั อิสระพักผ่อนเล่น
นา้ ทะเล จนถึงเวลาที่เหมาะสม
อิสระอาหารคา่ ณ ถนนคนเดิน fisherman marketเพลิดเพลินกับสินค้า
และอาหารมากมายหลายชนิดที่รอให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมและชิม อิสระตามอัธยาศัย
พักค้างคืนที่ โรงแรม ibisสมุย ติดหาดบ่อผุด ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันที่หา้
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
11.00 น.

12.30 น.
บ่าย
18.00 น.
23.30 น.

เกาะสมุย-สวนโมกข์-พระธาตุไชยา-พ่อตาหินช้าง
รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระอาลาทีพ่ กั เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี
นาท่านลงเรือเฟอร์ร่มี งุ่ หน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก
เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก นาท่านเดินทางสู่สวนโมกข์หรือวัดธารน้ าไหลสถานที่
ปฎิบตั ิธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุจากนัน้ นาท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมือง
ไชยา ณ วัดพระธาตุไชยา
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ พลับพลา ซีฟดู๊
นาท่านซื้อของฝาก ณ ศาลพ่อตาหินช้าง จากนัน้ เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารคา่ (12) ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึ งถึงลูกค้าเป็ นหลัก

ใบเสนอรายละเอียด
กาหนดเดินทาง 5–9 และ 12–16 เมษายน 2562 ท่านละ 7,999 บาท
(พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท) ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้ รวม
 รถโค้ชปรับอากาศ
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 รถตูป้ รับอากาศบนเกาะสมุย
- ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 1,500 บาท
 เรือหางยาวเขือ่ นรัชชประภา,
- แจ้งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงิน
 เรือชมปลาโลมาสีชมพู ณ หาดนางกา
 เรือเฟอร์ร่ี ไป-กลับ ดอนสัก-สมุย
 เรือท่องเทีย่ วหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมอุปกรณ์ดานา้
 อาหารตามรายการทีร่ ะบุ12มื้อและ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 ทีพ่ กั โรงแรม LEE HOTEL SURAT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า จานวน 1 คืน(ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
เกาะสมุย พัก โรงแรม ibisสมุย ติดหาดบ่อผุด หรือเทียบเท่า จานวน 2 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
 วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินอุบตั เิ หตุ 500,000 บาท
 มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าผูช้ ่วย
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จ)
 ค่าเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ และอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่

 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ วันละ 100 บาท คิด 5 วัน เท่ากับ 500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน

มัดจาการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน

ช่องทางการชาระ
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขาบิ๊กซี ประชาอุทศิ 90 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-30132-4
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด สาขาพระประแดง บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2

